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Forsiden

Ian Schous Lavesen og Mohammed 

El-Laham, ny udlærte blikspecialister 

fra TEC Gladsaxe, kommer ud til et 

skrupsultent arbejdsmarked.

LEDER

Så fik vi taget hul på et helt nyt år, som forhåbentlig vil bringe megen lykke til 

alle Rør & Bliks medlemmer og deres familier. Men som vi alle ved, er håb ikke 

altid nok. Vores gamle fagforening skal selvfølgelig fortsat kæmpe for de bedst 

tænkelige løn- og arbejdsforhold.

Kampen mod social dumping skal intensiveres, og det skal ske i samarbejde 

med de øvrige fagforeninger og andre gode kræfter. Sammen er vi stærkest. 

I foråret 2020 skal vi have nye overenskomster, og denne gang skal det være 

overenskomster, vi selv har aftalt med vores arbejdsgivere. Det vil være utåle-

ligt, hvis vi endnu en gang skal have forligsmanden til at rage kastanjerne ud af 

ilden for os. Derfor kommer vi i 2019 til at bruge en del kræfter på at forberede 

os ekstra godt til OK 20. 

Har du forslag til krav, vi skal stille, er du meget velkommen til her i bladet 

at skrive om dem. Du kan selvfølgelig også bare komme forbi fagforeningen og 

sige din mening, gerne på en generalforsamling.  

Skal vi fortsat finde os i det lave indtag af lærlinge, som truer vores fags 

fremtid? Eller skal der i overenskomsterne sættes mindstemål op for indtagets 

størrelse?

Vores bedste værn mod social dumping er uden tvivl kædeansvar. Hvornår 

indser arbejdsgivere, at det også er deres bedste værn?  Bliver det ved OK 20, vi 

får indført kædeansvar i vores overenskomster?  

Dagpengene har tabt så meget i værdi, at ligevægten i vores flexicurity-

model er ved at gå fløjten. Den politiske vilje til at hæve dagpengesatserne er 

til at overse, så spørgsmålet er, om vi skal kræve balancen genoprettet gennem 

forbedringer i anciennitetsreglerne. 

Året 2019 byder på to vigtige valg. Folketingsvalget, som ingen endnu ken-

der datoen for, men senere end 17. juni kan det ikke blive, og valget til Europa-

Parlamentet søndag 26. maj.

For begge valg gælder, at de meget gerne skal føre til et opgør med den neo-

liberale nedskæringspolitik, som gør rige rigere og fattige fattigere. Hvad EU-

projektet har brug for er en social protokol om lønmodtagerrettigheder, som 

udvikler den fri bevægelighed til en for alle parter fair bevægelighed.  

I Danmark bliver der ligeledes ting at gøre efter et eventuelt regeringsskifte. 

De instanser, som kradser midlerne ind til velfærdssamfundets drift, skattevæ-

senet blandt andre, skal styrkes. Det samme skal Arbejdstilsynet, som i dag går 

for lud og koldt vand. Debatten om tilbagetrækningsalder kommer til at fylde, 

uanset hvem der sidder ved roret. Vi skal have et retskrav på en anstændig 

tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 

2019 er udråbt til arbejdsmiljørepræsentanternes år, og det vil vi i Rør & Blik 

benytte som en anledning til at sætte endnu mere fokus på arbejdsmiljøer, og 

specielt den alvorlige helbredsfare, som asbesten til stadighed udsætter vores 

medlemmer for.  

Vær velkommen 2019 

Henrik Juul Rasmussen, formand for  
Rør og Blik København
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Synspunktet stod at læse på lederplads 

i augustudgaven af arbejdsgiverbladet 

DANSK VVS og kom fra Niels Jørgen 

Hansen, der er administrerede direktør i 

TEKNIQ. 

'Brancheglidning til ugunst for blik-

området'. Det er én måde at sige det på.

 ’Vi er allerede godt på vej til at tabe 

kampen’ er en anden måde. Og det er 

den, UTÆTHEDEN oftest har hørt fra 

udøvende blikkenslagere og firmaer med 

blik på menuen, som bladet har talt med. 

Situationen, som den af dem bliver 

beskrevet, er, at andre faggrupper i 

tiltagende omfang overtager opgaver, 

blikkenslagere qua deres uddannelsee 

er de i særklasse bedste til. Og at der 

beklageligvis nok ikke er noget at stille 

op mod udviklingen.   

Tømrerne går for at være nået længst i 

deres fremtrængen på blikområdet.  

Ræsonnementet hos bygherrerne 

synes at være, at når tømreren nu al-

ligevel er oppe i højderne for at lave den 

underliggende konstruktion, lader vi 

ham også lave selve taget, skotrenderne, 

nedløbsrørene og tagrenderne. Og hvor-

for ikke også facadebeklædningen, nu 

han er i gang?

Tag- og facadearbejde nyder ikke den 

beskyttelse, som autorisationerne giver 

andre dele af VVS-branchen, så der er 

frit slag. 

Svært  marked

Søren Thomsen, indehaver af Frederiks-

berg VVS og formand for det lokale ud-

dannelsesudvalg for VVS-uddannelsen 

på TEC Gladsaxe, har fulgt udviklingen 

på nærmeste hold og mærket dens kon-

sekvenser på egen virksomhed. 

»Vi er et firma med stolte bliktra-

ditioner. Vi skilter med, at vi udfører 

blikarbejde, og det gør vi da også, men 

realiteten er, at vi får forsvindende lidt 

ind af det og at det i øvrigt er svært at 

tjene penge på det. På et tidspunkt var vi 

seks blikkenslagere i firmaet, i dag er der 

bare én, og ham kan jeg ikke beskæftige 

alene med blikarbejde. Helt at lægge 

blikarbejdet fra sig er dog svært, også for 

mig personligt, for jeg har arbejdet med 

blikhåndværket i 15 år og synes stadig, 

at et smukt lagt tag repræsenterer 

noget af det fineste i vores fag,« 

siger Søren Thomsen.

Nogen større tro på at 

blikarbejdet kan vin-

des tilbage til rette 

ejermand, altså 

den veluddannede blikkenslager, har 

Søren Thomsen ikke. 

»Det forudsætter efterspørgsel på det 

gode håndværk, men hvorfra den skal 

komme, er svært at se, når man kan få 

præfabrikerede materialer leveret til 

døren i målfaste længder til små penge. 

Hvis det ikke kan limes sammen, kan 

man få et gratis loddekursus i et bygge-

marked. Det er et svært marked, så re-

spekt for dem, som går mod strømmen,« 

siger Søren Thomsen.

Blik-området er på farlig slankekur

tjene penge på det. På et tidspunkt var vi

seks blikkenslagere i firmaet, i dag er der 

bare én, og ham kan jeg ikke beskæftige 

alene med blikarbejde. Helt at lægge 

blikarbejdet fra sig er dog svært, også for

mig personligt, for jeg har arbejdet med

blikhåndværket i 15 år og synes stadig,

at et smukt lagt tag repræsenterer 

noget af det fineste i vores fag,«

siger Søren Thomsen.

Nogen større tro på at 

blikarbejdet kan vin-

des tilbage til rette 

ejermand, altså

TEMA: Blik i krise

På et tidspunkt var vi seks blik-

kenslagere i firmaet, i dag er der 

bare én, og ham kan jeg ikke be-

skæftige alene med blikarbejde.

Fotograf: Thomas Steen Sørensen

Niels Jørgen Hansen, 

der er administrerede 

direktør i TEKNIQ. 

»De gode tider skal ikke gøre os blinde for de udfordringer, der tegner sig. På nogle områder – for 

eksempel blikområdet – ser vi en brancheglidning, der er til ugunst for os.«
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Hos firmaet Bliktuden i den 

lille vestjyske by Grindsted 

bekymrer man sig om blik-

fagets fremtid.

Mesters hustru og firmaets direktør, 

Ruby Østerby, er primus motor i et oprør 

mod den eksisterende blikkenslager-

uddannelse. Den skal, mener hun og 

hendes ikke helt få meningsfæller, erstat-

tes med en ’ren’ blik-uddannelse uden 

VVS-elementer i sig. 

En ren blikuddannelse vil efter ’oprø-

rernes’ mening tale til unge, som tænder 

på blik-håndværket og ikke synes, at fit-

tings og VVS-arbejde er særligt interes-

sant. Det konkrete mål er at få fjernet de 

seks måneder af den nuværende blikken-

slageruddannelse, som er VVS-relatere-

de, for i stedet  at bruge tiden på at lære 

lærlingene de svære dele af blik-faget.  

Bliktuden, der tæller 40 medarbej-

dere, heraf fem lærlinge, laver fortrinsvis 

blik-arbejde. VVS-opgaver rør man ikke 

ved. Læretiden er forlænget til 4,5 år. 

Den ekstra læretid tilbringes på skole, 

hvor undervisningen udelukkende om-

handler blik. Begrundelsen for forlæn-

gelsen, som firmaets lærlinge begribelig-

vis ikke er vilde med, den er i øvrigt også 

ulovlig, er, at den skal kompensere for 

den tid, der er blevet brugt på VVS-ting.

Blik-autorisation

Ruby Østergaard og folkene omkring 

hende har visioner, som rækker videre 

end ændringen af blikkenslageruddan-

nelsen.

Visionen går på at få indført autori-

sation for blik-arbejde i lighed med den, 

der gælder for det meste VVS-arbejde. 

Det vil, tror man, fremme interessen for 

blik-faget og stoppe faggrupper, som 

laver ringe kvalitet og giver blik-faget et 

dårligt omdømme, som det blev udtrykt, 

da repræsentanter fra 11 fortrinsvis jyske 

blikkenslagervirksomheder i efteråret 

mødtes hos firmaet Bliktuden i Grind-

sted – oprørets epicenter. 

Blandt de tilstedeværende var også 

forbundssekretær Kim Fusager Balle fra 

Blik & Rør. 

»Forsamlingen var optaget af, at der 

kommer til at ske noget, gerne noget 

drastisk. Faktum er da også, at branchen 

har udfordringer på blik-området, ikke 

mindst udfordringer med at trækker de 

unge til. Om løsningen er en ren blik-

uddannelse, kan jeg dog have min tvivl 

om. Jeg tænker, at det nok ikke er dårligt 

Ren blikuddannelse efterlyses på Heden

TEMA: Blik i krise

Ruby Østerby fra firmaet Bliktuden i vestjyske Grindsted kæmper for en blikuddannelse med mere tid til de svære dele.
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Hvis det ikke er en ren 

blikkenslageruddannelse, der 

skal til. Og det ikke er realistisk 

med en autorisationsordning, 

hvad er så svaret på de ret 

tunge problemstillinger, det 

gamle blikkenslagerfag står 

med?

I tilfældig rækkefølge kan udfordrigerne 

opregnes således: Billige, præfabrikerede 

materialer, andre faggruppers indtræn-

gen, et nybyggeri med stort set udeluk-

kende flade tag, der ikke levner plads 

til ret megen blikkenslager-kunst øverst 

oppe, konservative arbejdsgivere, som 

sidder på deres flade, når markedet flyt-

ter sig, stabilt vedvarende fald i søgnin-

gen til blikkenslager-specialet, mangel på 

blikkenslagere, der kan mere end deres 

Fader Vor, samt en omverden, som ikke 

ved bedre end at blikkenslagerne laver 

lokummer. Og det er så det, de gør.  

Bjørn Due, der er bliksekretær og ud-

dannelsesansvarlig i Rør & Blik Køben-

havn, mener, at der først og fremmest 

skal sættes ind over for ukendskabet til 

de faktiske forhold i blik-industrien.

De faktiske forhold beskrives i en 

pjece fra EVU (El- og VVS-branchens 

Uddannelsessekretariat) i disse appel-

lerende vendinger: Klimahelten med 
dette speciale kan gøre byens tage og tårne 
smukke. Du klipper og former tagplader 
hjemme på værkstedet og kravler helt til 
tops i byens tårne og tage for at beklæde 
taget med plader i fx kobber, zink eller 
aluminium. Det er også dig, som sætter 
tagrender og nedløb op. Du har helt styr 
på vandet i hanerne, på at der er varme i 
radiatorerne og at afløbene i køkkenet og i 
bruseren fungerer.

Sløve arbejdsgivere

»Det er den historie, der skal udbredes. 

Vi skal fortælle unge, som i skolen ikke 

var stærke i fysik og kemi, men gode til 

sløjd, at her er et håndværk, som er lige 

noget for dem. Ikke bare skal vi fortælle 

det, vi skal vise håndværket udført i 

praksis. Sådan som det skete, da blik-ar-

bejdet ved Skills mesterskaberne i Bella 

Centret for nogle år siden var med som 

demonstrationsfag. Publikum strøm-

mede til standen, hvor de kunne se et 

skifertag med kvistinddækninger i zink 

blive til, og selv få lov til svinge skiferøk-

sen og tage det med hjem til Amagerhyl-

den, som kom ud af anstrengelserne. Det 

var stort,« siger Bjørn Due.

Andet, som vil kunne vende udviklin-
gen?

»Vores arbejdsgivere er for sløve. 

Hvorfor er det tømrerfirmaerne og kun 

sjældent VVS- og blikkenslagerfirma-

erne, som byder ind på de store entrepri-

ser, og dermed får tag- og facade opgaver 

med i købet. Branchens arbejdsgivere 

må oppe sig, det skylder de det pres-

sede blikkenslagerfag og dets udøvere«, 

mener Bjørn Due.   

Hvor mange af Rør & Bliks medlem-
mer er beskæftiget med blik-arbejde?

»Vi anslår, at fem procent ikke laver 

andet, mens 20 procent en gang i mellem 

bliver sat på blikopgaver af som regel 

begrænset sværhedsgrad.« 

På landsplan findes der 28 rene 

blikkenslagervirksomheder ifølge en 

opgørelse, som folkene bag føromtalte 

Grindsted-initiativ har fået foretaget.

Kom nu i gang, mester

for ens jobmuligheder at mestre andet 

end det fine blikhåndværk, som der des-

værre er blevet færre kunder til,« siger 

Kim Fusager Balle.

Stig Søllested, næstformand i Blik- og 

Rørarbejderforbundet, er enig i, at en 

blik-autorisation ville være en dejlig ting 

at få indført 

»Regningerne for vandskader som 

følge af et dårligt lagt tag ender hos for-

sikringsselskaberne, så de synes garan-

teret, at det en god ide med en autorisa-

tion, hvis den sikrer, at tagarbejdet bliver 

udført af kyndige folk i stedet for af 

tilfældige klamphuggere. Men det er ikke 

forsikringsselskaberne, som kommer til 

at bestemme. Det er lovgiverne, og de er 

ikke interesserede; de foretrækker færre 

hindringer for den fri konkurrence, ikke 

flere,« konstaterer Stig Søllested.

Bjørn Due, bliksekretær og uddannelsesansvar-

lig i Rør & Blik København

Regningerne for vandskader 

som følge af et dårligt lagt 

tag ender hos forsikrings-

selskaberne, så de synes 

garanteret, at det en god 

ide med en autorisation, 

hvis den sikrer, at tagarbej-

det bliver udført af kyndige 

folk i stedet for af tilfældige 

klamphuggere

Forbundsnæstformand Stig Søllested
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Tømrerne gør ikke nødvendigvis 

noget, de ikke må, når de lægger 

tag og beklæder facader.

Hvad tømrerne må og ikke må, beskrives 

i en grænseaftale fra 1996 mellem Blik- og 

Rørarbejderforbundet og Snedker- og 

Tømrerforbundet. Aftalen har stadig 

gyldighed, selv om den ene underskriver, 

snedkerne og tømrerne, ikke mere har de-

res eget fagforbund, men i dag er del af 3F.

Græsenaftalen definerer, hvad der er fæl-

lesarbejde, og hvilket arbejde tømrerne 

ikke må udføre.

Fællesarbejde er  

· oplægning af alle former for industri-

fremstillet skifer med dertil hørende 

præfabrikerede inddækninger i plast eller 

metal, der ikke kræves loddet eller falset,
· oplægning og opsætning af alle præfa-

brikerede, galvaniserede, plast og plastbe-

lagte render med de for arbejdets udførel-

se nødvendige murstifter, rendejern eller 

konsolankre,

· præfabrikerede skotrender af plast samt 

plastbelagte metalplader, der ikke kræves 
loddet eller falset, 
· opsætning og inddækning af velux oven-

lys, der ikke kræves loddet eller falset,

· montering af metalkassetter og metal-

plader på tage og vægge, der ikke kræver 
falsning, lodning eller svejsning  
· lægtning i forbindelse med mindre 

reparationer på skifertage eller i forbindelse 

med montering af rendeankre.

Hovedprincippet er, at tag- og facadear-

bejde, som kræver lodning, falsning eller 

svejsning, er forbeholdt blikkenslagerne. 

Det, der hverken kræver lodning, falsning 

eller svejsning, har tømrerne samme ret 

som blikkenslagerne til at udføre. 

Forbundssekretær Søren Steen Schytte, 

Blik- og Rørarbejderforbundet, kalder 

grænseaftalen ’for så vidt udmærket’.

»Svagheden ved den er, at arbejdsgiverne 

ikke er med i den. De kan, qua deres 

ledelsesret, tilsidesætte aftalens bestem-

melser, og der er ikke meget, vi kan gøre 

ved det. Jo, vi kan protestere, når der sker 

overtrædelser. Det gør vi da også, men vi 

kan ikke forlange af tømrerne, at de skal 

nægte at udføre et arbejde, de af deres 

mester er sat til at udføre. Mit gamle blik-

kenslagerhjerte bløder ikke desto mindre, 

når jeg ser, hvordan man på byggerier til 

mange millioner kroner vælger de billigste 

løsninger på tag- og facadearbejdet,« siger 

Søren Steen Schytte.

Grænseaftale på taget

TEMA: Blik i krise
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Uddannelsesaftaler fordelt på specialer  
Region Hovedstaden, januar 2018

VVS Energispecialist: 282 elever

VVS installationstekniker: 44 elever

Ventilationstekniker: 27 elever

Blikkenslager: 25 elever

Tilgang til VVS-specialerne 
Hele landet i procent

  2014 2015 2016 2017 2018

Energi 63 % 61 % 68 % 65 % 66 % 

VVS 16 % 13 % 5 % 2 % 0 %  

Blik 16 % 18 % 14 %  15 % 13 %

Installationstekniker 0 % 3 % 8 & 13 % 16 % 

Ventilationstekniker 5 %  5 % 5 % 5 % 5 %

Bemærkning: Den ’gamle’ VVS-uddannelse lukkede i  

2016 og blev erstattet med uddannelsen til installations-

tekniker.      

FAKTA om en nedtur

Da de københavnske blikkenslagere for snart 150 år 

siden dannede deres fagforening, kaldte de den Blikken-

slagernes Fagforening af 1873. 

De var blikkenslagere, de lavede blikarbejde og de var 

forenede, så der var dækning for navnet

De var dengang også de fleste. Det er de ikke mere, og 

det er længe siden, de sidst var de fleste.

Alligevel har blikkenslager-navnet gennem alle årene 

fastholdt førstepladsen, når det kom til navngivning af 

fagforeninger og forbund.

Her er de navne, som er blevet brugt:

Blikkenslagersvendefagforeningen i København 
(1862). Primært en syge- og begravelseskasse.

Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (København) 
Blikkenslagerforbundet i Danmark (1890)
Blikkenslager-, Sanitet- og Rørarbejderforbundet i 
Danmark (1953).

Årsag til navneskifte var, at rør- og sanitetsarbejdet var 

blevet hovedarbejdsområdet. Blikkenslagerarbejdet 

havde tabt betydning, men beholdt alligevel førsteplad-

sen i navne-rækkefølgen.  

Rør & Blikkenslagernes Fagforening København 
(1973)

Blik- og Rørarbejderforbundet (1981).
UTÆTHEDEN bekendt har forbundet ikke planer 

om at skifte navn, men hvis det havde, og det nye navn i 

højere grad skulle afspejle medlemssammensætningen, 

måtte det indoptage VVS og energispecialister i navnet, 

idet nemlig anslået 80 procent af medlemmerne arbejder 

med VVS, mens 66 procent af de unge på VVS-uddan-

nelsen er indskrevet på energispecialet. På blikkenslager-

specialet er det bare 13 procent.

Det hele startede  
med blikken
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Blikfaget har trange tider, 

men der er ikke trængsel på 

fagskolen TEC Gladsaxe. Her har 

to svendeprøve-parate elever, 

Mohammed El-Laham og Ian 

Schou Lavesen, og deres lærer, 

Michael Bradtberg, skolens 

blikværksted for sig selv.

Alle tre havde for kammeratskabet, den 

sunde konkurrence og blikkenslager-

forsyningens skyld foretrukket et større 

hold. På den anden side kan Mohammed 

El-Laham og Ian Schou Lavesen som ny 

udlærte svende glæde sig over at komme 

ud til et skrupsultent arbejdsmarked.

”Ja, det kan de,” siger deres lærer. 

»Jeg får hele tiden henvendelser fra 

firmaer, som skriger på dygtige blikken-

slagere. Dertil kan jeg bare sige, at der er 

dygtige folk på vej, men at der desværre 

er meget få af dem. I gennemsnit faktisk 

kun en to-tre stykker pr. hold. Og sådan 

er det ikke bare her på TEC Gladsaxe, 

det er det på alle regionens VVS-fagsko-

ler,« siger Michael Bradtberg. 

Ian Schou Lavesen, 28, år og i lære 

hos Jagtvejens VVS, har allerede opda-

get, at blik-området er arbejdssælgers 

marked.

»Jagtvejens VVS siger, at de gerne 

vil beholde mig, og jeg har flere andre 

tilbud. Nu ser vi, men i hvert fald går jeg 

efter et job med spændende blik-opgaver 

og en god løn.” siger Ian Schou Lavesen.

Mohammed El-Lahams jobudsigter er 

tilsvarende gunstige. Mohammad, der er 

28 år ligesom Ian, er i lære hos Amager 

Sanitetsservice, og der kan han blive 

efter endt læretid, hvis han vil. Vil han 

prøve noget nyt, kan også det lade sig 

gøre, siger han.

Nye blikkere er få og efterspurgte

TEMA: Blik i krise
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UTÆTHEDEN spørger, hvad det var, 

der førte til de tos valg af blik-specialet.

»Jeg er uddannet som pladesmed og 

arbejdede på et bilværksted, hvor jeg 

tilbragte al arbejdstid inden døre. Det 

fandt jeg ud af ikke var mig. Når jeg 

valgte at blive blikkenslager, var en af 

grundene, at en lærer på grundforløbet 

prikkede mig og sagde, at det var den 

vej jeg skulle. Materialeforståelsen, som 

jeg havde med mig min tidligere uddan-

nelse, talte også for, og det samme gjorde 

i meget høj grad udsigten til et arbejde 

i den friske natur,« fortæller Ian Schou 

Lavesen.

Det hedder om blikkenslagere, at de er 

stædige, og man må sige om Mohammed 

El-Laham, at han har stædigheden i sig. 

Han lod sig ikke sig slå ud af, at der 

ikke har var nogen læreplads til ham, 

da han første gang havde gennemført 

grundforløbet på VVS-uddannelsen, og 

efter at have frekventeret grundforløbet 

endnu engang heller ikke af, at læreplad-

sen lod vente længe på sig. 

»Jeg oplevede at blive afvist i døren 

uden at have fået lejlighed til at fortælle, 

hvem jeg var og hvad jeg havde at byde 

på. Det gjorde ondt, men jeg var under 

grundforløb nummer to blevet forelsket 

i faget og var besluttet på, at det var blik-

kenslager, jeg skulle være. Og det bliver 

jeg nu,« siger en stolt og glad (og stædig) 

Mohammet El-Laham.

Bonusinfo: Ian Schou Lavesen og Moham-
med El-Laham var til svendeprøve onsdag 
19. december. Begge bestod.  

Ian Schou Lavesen og Mohammed  

E-Laham med deres lærer,  

Mickael Bradtberg, mellem sig.

Mohammed og Ian foran hvert sit svendestykke.
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Kvalificerer Danmark sig til 

EM i fodbold 2020?

1Vi er kommet i gruppe med Schweiz, 

Irland, Georgien og Gibraltar og klarer os 

videre på én af tre måder. Ved at vinde grup-

pen. Ved at blive nummer 2 og derpå slå en 

anden gruppes 2’er. Ved som vinder af vores 

gruppe i Nation League at gøre det af med 

en anden af gruppevinderne fra dette nye 

turneringsformat. EM afvikles fra 12. juni til 

12. juli med kampene spredt over 12 lande og 

byer: England (London), Tyskland (München), 

Holland (Amsterdam), Rumænien (Bukarest), 

Spanien (Bilbao), Italien (Rom), Ungarn (Buda-

pest), Irland (Dublin), Skotland (Glasgow), 

Azerbaijan (Baku), Rusland (Leningrad, nu Skt. 

Petersborg) og Danmark (København).

Stem JA.

JA NEJ 

Får Lars Løkke Rasmussen 

endnu er periode som 

statsminister?

2       Mange vil mene, at det er alt rigeligt med 

de seks år, han allerede har siddet. Pro-

blemet er, at alternativet er sært utydeligt. Har 

en ikke-borgerlig regering tænkt sig at rulle 

Løkkes ulyksaligheder tilbage? Svaret blæser i 

vinden.  Folketingsvalget skal afholdes senest 

17. juni 2019.

Stem JA.

JA NEJ 

Bliver Mette Frederiksen 

fra Socialdemokratiet ny 

statsminister?

3 Det kommer selvklart til at afhænge af 

valgresultatet, men nok også af, hvad 

Mette Frederiksen politisk har at tilbyde 

Enhedslisten, uden hvis mandater hun næppe 

kommer til fadet. Medmindre – Gud forbyde 

det – hun lægger sin skæbne i hænderne på 

falskspillerne fra Dansk Folkeparti. 

Stem NEJ 

JA NEJ 

Har Rør & Blik flere end 2008 

svendemedlemmer i oktober 

2019 ?

4 2008 var medlemmer af Rør & Blik ved 

udgangen af oktober 2018, og det tal 

kommer til at stige, hvis det nye års initiati-

ver på organiseringsfronten slår bare en lille 

smule igennem.    

Stem JA

JA NEJ 

13 spørgsmål 
om året 2019
Ingen af UTÆTHEDENS velorienterede 

læsere har i de ni år, gætte-quizzen 

’13 spørgsmål om…’ har været bragt i 

bladet, ramt 13 rigtige besvarelser.

Denne 10. og sidste udgave skulle 

derfor meget gerne blive quizzen, som 

retter op på denne mangel. 

Quizmaster har i den gode sags tjene-

ste gjort mere end sædvanligt ud af 

at forklare, spørgsmål for spørgsmål, 

hvad der taler for henholdsvis et JA og 

et NEJ.

 

Quizmaster går endda så vidt som til at 

anbefale det efter hans ringe mening 

mest sandsynlige svar. Take it or leave 

it. 

 

Vinderen af quizzen, altså den med 

flest rigtige besvarelser, får som sæd-

vanligt tre flasker god rødvin.

Skulle det glædelige ske, at én for 

første gang har 13 rigtige gæt, er præ-

mien  seks flasker supergod rødvin. 

Opgraderingen har to formål. Dels at 

honorere den helt særlige indsats, dels 

lokke flere til at overvinde besværet 

med at udfylde, klippe ud af bladet, 

putte i kuvert, købe frimærke og af-

sende spørgeskemaet med besvarelse 

til Rør & Blik.

Nej, vent et øjeblik. En kollega siger nu, 

at man med sin smartphone i stedet 

kan tage et billede af det udfyldte 

spørgeskema og sende det på mail 

til kbh@blikroer.dk. Skriv ”Quiz” i 

emnefeltet.
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Får både Folkebevægelsen 

mod EU og Enhedslisten 

valgt folk ind i Europa-

Parlamentet? 

5   Det er første gang, at begge stiller op. 

Parterne er i valgforbund, hvilket mind-

sker risikoen for stemmespild og giver mest 

mandat-valuta for stemmerne. Valget finder 

sted søndag 26. maj og Danmark skal vælge 

i alt 13 medlemmer. For nuværende er man-

datfordelingen Socialdemokratiet 3, Folkebe-

vægelsen mod EU 1, Radikale Venstre 2, SF 1, 

Venstre 1, Konservative 1, Dansk Folkeparti 3, 

Løsgænger 1.

Stem NEJ  

JA NEJ 

Vinder Australien VM i one 

day cricket?

6 Som forhenværende habil udøver af dette 

ædle spil og næst efter fodbold mest 

udbredte sport er jeg parat til at sætte min 

beskedne timeløn på Australierne som samlet 

sejrsherre. Englænderne, spillets opfindere, 

har hjemmebane og er et andet godt bud 

på en vinder. Øvrige deltagere ved dette VM 

er Bangladesh, Indien, New Zealand, Paki-

stan, Sydafrika, Sri Lanka, Afghanistan samt 

Vestindien. Sidstnævntes mandskab består af 

spillere fra 15 tidligere og nuværende engel-

ske kolonier i Caribien. VM starter 30. maj med 

en kamp mellem England og Sydafrika, mens 

finalen spilles 14. juli på Lords, som er cricket-

sportens sidestykke til fodboldens Wembley. 

Man påtænker selv at være tid stede ved den 

lejlighed. 

Stem JA

JA NEJ 

Beholder centrum-venstre 

alliancen magten i Portugal?

7 Alliancen, bestående af Socialdemokrati-

et, Socialistpartiet og det venstreoriente-

rede O Bloco, har haft regeringsmagten siden 

2015 og opnået betydelig folkelig popularitet 

på et program med socialisme i. Alliancens 

partier, hvoraf Socialistpartiet er det største, 

står ifølge meningsmålingerne til få et godt 

valg, når der senest i oktober holdes nyvalg.

Stem JA

JA NEJ 

Bliver Theresa May vippet 

som britisk premierminister?

8 Man må give Theresa May, hvis navn 

ved hjælp af en enkel apostrof bliver til 

et udsagn (There’s a May = Der er en maj), at 

hun kæmper en tapper kamp for at få bragt 

en aftale i stand om, hvordan Storbritannien 

(England, Wales, Skotland og Nordirland) kom-

mer ud af EU. Og ikke mindst, hvordan hun 

får aftalen godkendt. Den største trussel mod 

hendes lederskab synes at komme fra hendes 

eget konservative Tory-bagland. 

Stem JA 

JA NEJ  

Rykker 1. FC Union Berlin op  

i Bundesligaen?

9  Union Berlin, som i DDR -tiden var as-

socieret til fagbevægelsen (FDGB/Freie 

Deutche Gerwerkschaftsbund), har den 

fedeste slagsang (Eisner Union!, skrevet og 

indspillet af punk-stjernen Nina Hagen), har 

de i særklasse fredeligste og samtidig mest 

dedikerede fans samt det med afstand hyg-

geligste stadion. Det bærer det fine navn An 

der Alten Försterei (Ved det gamle Skovbrug) 

og har adresse på An der Wuhlheide (Ved den 

Hule Hede) i Köpenick i Østberlin.  

Union Berlin spiller i 2. Bundesliga, ligger i 

skrivende stund på tredjepladsen, hvilket, 

hvis de kan holde den sæsonen ud, giver en 

oprykningskamp mod klubben, som til den 

tid ligger tredje sidst i 1. Bundliga. Aktuelt 

indtages pladsen af Hannover 96.

Stem NEJ 

JA NEJ 

Fortsættes næste side   
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Genudpeges Margrethe 

Vestager som EU-kommissær 

10    Den tidligere partiformand for  Ra-

dikale Venstre og vicestatsminister i 

Helle Thorning-Schmidts regering har gjort 

det udmærket på posten som EU’s konkur-

rencekommissær. Alligevel er det vel nærmest 

usandsynligt, at en kommende ny regering 

vil pege på hende, når der efter valget skal 

udpeges dansk EU-kommissær. Vinder de bor-

gerlige, bestemmer de, hvem det skal være, 

og der gættes i krogene på, at det kan blive 

Lars Løkke Rasmussen, fordi han angiveligt 

hellere vil have et internationalt topjob end 

fortsætte som statsminister. Vinder social-

demokraterne, anses det for sikkert, at de 

kommer til at udpege en af deres egne til den 

både politisk og økonomisk attraktive post 

som EU-kommissær. 

Stem NEJ

JA NEJ 

Ender West Ham United 

blandt de 10 bedste i  

Premier League?

11 Klubben, der i 1895 blev skabt af 

skibsværftsarbejdere ved Themsen i 

Londons East End, er ikke til at stole på. Den 

ene uge spiller holdet som verdensmestre, 

den næste som et jysk serie 6 hold. Forleden 

lørdag slog de Manchester United 3-1 for så 

lørdagen efter at tabe 1-0 til Brighton & Hove 

Albion FC. Som fan bliver man bare nødt til at 

tro på sagen, og det gør denne quizmaster nu 

på 53. år. 

Stem JA

JA NEJ 

Taber Martin Henriksen 

fra DF sit mandat ved det 

forestående Folketingsvalg?

12 Prognoser siger, at DF kommer til 

at tabe 6-7 mandater, et af dem i 

hovedstaden, hvor Martin Henriksen skal slås 

med Peter Skaarup om det ene mandat, som i 

givet fald bliver tilbage. Skaarup fik ved valget 

i 2015 28000 personlige stemmer, Henriksen 

7600, hvilket var urimeligt mange til en så 

ucharmerende fyr.

Sættes der kulde- eller 

varmerekord i Danmark?

13  Den bestående kulderekord på minus 

25,6 grader blev sat 17. december i 

1981 i Døvling ved Herning. Varmerekorden 

lyder på 36,4 grader og den blev målt 10. 

august 1975 i Bovbjerg på vestkysten. Der er 

uorden i vejret, men alligevel…

1) Kvalificerer Danmark sig til EM i fodbold 2020? JA NEJ 

2) Får Lars Løkke Rasmussen endnu er periode som statsminister? JA NEJ 

3) Bliver Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet ny statsminister? JA NEJ 

4) Har Rør & Blik flere end 2008 svendemedlemmer i oktober 2019? JA NEJ 

5) Får både Folkebevægelsen mod EU og Enhedslisten valgt folk  

ind i Europa-Parlamentet? JA NEJ 

6) Vinder Australien VM i one day cricket? JA NEJ 

7) Beholder centrum-venstre alliancen magten i Portugal? JA NEJ 

8) Bliver Theresa May vippet som britisk premierminister? JA NEJ 

9) Rykker 1. FC Union Berlin op i Bundesligaen? JA NEJ 

10) Genudpeges Margrethe Vestager som EU-kommissær? JA NEJ 

11) Ender West Ham United blandt det 10 bedste i Premier League? JA NEJ 

12) Taber Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti sit  

mandat ved det forestående Folketingsvalg? JA NEJ 

13) Sættes der kulde- eller varmerekord i Danmark? JA NEJ 

Tag foto med din smartphone af svarkuponen og send billedet på mail til  

kbh@blikroer.dk. Skriv quiz i emnefeltet. 

Eller klip ud og send brev til Fagbladet UTÆTHEDEN, Lygten 10, 2400 København NV.

Husk navn, adresse og telefon/mailadresse – Svarfrist: Mandag 11. februar.  

Overfør dine gæt på SVARKUPONEN

Stem JA

JA NEJ 

Stem NEJ

JA NEJ 
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Medlemmer af Rør & Blik var med fanen i 

spidsen talstærkt til stede, da der på mor-

genkvisten torsdag 22.  november blev lagt 

fysisk blokade mod et byggeri på adressen 

Buddinge Hovedgade 80 i Gladsaxe. 

Blokaden blev hævet, da hovedentre-

prenøren ISCO ApS senere samme dag 

garanterede, at den litauiske underen-

treprenør UAB Fikripa ville blive fjernet 

fra pladsen, hvis han ikke omgående 

tegnede overenskomst med 3F. Hvilket 

underentreprenøren så kom flyvende ind 

fra Tallinn og gjorde.

Forholdene på pladsen var forinden 

horrible for de 35 litauiske arbejdere, 

som var sat til at ombygge det tidligere 

VUC-center til boliger: 55-60 timer om 

ugen til en timeløn på 60 kroner. Ar-

bejdsmiljøet lod tillige så meget tilbage 

at ønske, at Arbejdstilsynet fandt belæg 

for at afgive 13 påbud.

Fanen og dens faste bærer Vagn Lar-

sen var også til stede på Regnbuepladsen 

ved Københavns Rådhus den 4. decem-

ber, da et fakkeltog, arrangeret af blandt 

andre de københavnske byggefag, bød 

1200 deltagere i ITUC 4. verdenskongres 

velkommen til byen. ITUC (Internatio-

nal Trade Union Congress) er paraplyor-

ganisation for 163 faglige organisationer 

verden over.

Regeringen og Dansk Folkepartis 

seneste påhit i deres lange række af 

forringelser af dagpengesystemet var 

årsagen til, at Rør & Bliks travle fane 18. 

december befandt sig i en faneborg ved 

Christiansborg, hvor Folketinget be-

handlede det såkaldte opholdskrav. For-

slaget indebar i sin oprindelige skikkelse, 

at man fortabte retten til dagpenge, hvis 

man havde opholdt sig i udlandet i syv 

ud at de seneste otte år. 

Ved lovens endelige vedtagelse 20. 

december var opholdskravet ændret fra 

syv ud af otte år til syv ud af tolv år, så 

kom ikke her og sig at en aktiv fanepoli-

tik ikke virker…

Et par travle måneder for fanen
November og december stod for de københavnske byggefags-fagforeninger i aktivismens tegn

Opmålerne Henrik Roos og Christian Ingebrekt Jensen samt organisator Jørgen Hansen var med 

til at byde 1200 delegerede til ITUC-kongressen i København velkommen til byen.

Rør & Blik’erne med de røde huer var talstærkt til stede på Buddinge Hovedgade.

Fanebærer Vagn Larsen på vagt ved blokaden 

på Buddinge Hovedgade.
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Rygterne om den dyre 

fagforening er stærkt 

overdrevne

 ØKONOMI  1.612 kroner om måneden. 

Det er godt nok mange penge at 

skulle betale for at være medlem af en 

skide fagforening, hører man BOXER-

figuren sige i TV-reklamen

Og det ville figuren have haft ret i, 

hvis det var sådan, det forholdt sig. Men 

det gør det ikke. 

Medlemmerne af Rør & Blik, som skal 

slippe mest, betaler i 2019 sammenlagt 

597 kroner om måneden i kontingent til 

Blik- og Rørarbejderforbundet samt Rør 

& Blik København. Det faglige kontingent 

udgør dermed ret præcist en tredjedel af 

totaludgiften på 1.612 kroner. 

A-kasse og efterløn fylder mest 

Hvad med de 1.015 kroner, som hverken 

tilfalder forbund eller fagforening, hvor 

går de hen? Det korte svar er, at dem 

snupper staten.

348 kroner er det beløb, fuldtidsfor-

sikrede månedligt betaler for medlem-

skabet af Byggefagenes A-kasse. Pengene 

går ubeskåret i statskassen. Andre 152 

kroner går til administration og drift af 

A-kassen, 7 kroner går til ATP, mens de, 

der endnu er med i efterlønsordningen, 

skal af med 508 kroner om måneden for 

en stedse sløjere vare. 

Medlemmer af Rør & Blik, som er på 

den store pakke (fuldtid i fagforeningen, 

fuldtidsforsikrede i a-kassen og fuldtids 

efterløn), kommer i 2019 af med 10 kro-

ner mere, end de kom i 2018. Efterløns-

bidraget er nemlig steget fra 502 til 508 

krone, mens medlemskabet af a-kassen 

koster 348 om måneden mod sidste års 

344 kroner. 

Fastfrysning holder jubilæum

Det faglige kontingent bliver der deri-

mod ikke rørt ved. Og det er der længe 

ikke blevet. For den del af kontingentet, 

der går til forbundet, ligger seneste 

prisforhøjelse 30 år tilbage i tiden, mens 

Rør & Blik i 2019 kan fejre 10 året med 

uændret kontingent. Stilstanden gælder 

samtlige medlemmer –  fra svende over 

lærlinge til pensionister.

UTÆTHEDEN har spurgt forhen-

værende Rør & Blik formand Bjarne G. 

Petersen, der har haft vagten i langt det 

meste af perioden, hvordan det har væ-

ret muligt at holde kontingentet uændret 

så længe.

»Vi solgte huset på Lygten 18 og 

flyttede fra en dyr husleje til en væsent-

ligt billigere på Lygten 10. Vi nedlagde 

posten som politisk kasserer og sparede 

dermed en lønudgift. Vi sagde farvel 

til vores socialrådgiver, da forbundet 

ansatte en socialrådgiver, som også vores 

medlemmer kan trække på. Og vi har 

gennem hele perioden haft en organi-

sator ansat til at hverve og fastholde 

medlemmer, hvilket har været en god 

forretning.  Vi har, efter et dyk i kølvan-

det på finanskrisen, holdt medlemstallet 

på et stabilt ret højt niveau, og jo flere 

man er om at deles om udgifterne ved at 

Kontingentet i Rør & Blik fastfrosset på 10. år
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drive fagforeningen, jo billigere bliver det 

for den enkelte,« konstaterer Bjarne G. 

Petersen.

Ny teknologi har i øvrigt også spil-

let en rolle. I stedet for som tidligere at 

brevveksle med medlemmerne foregår 

kommunikationen nu på mail, og det 

har nedbragt portoudgiften fra 57.000 

kroner i 2011 til 29.000 kroner i 2017. 

Desuden er udgifterne til forsendelse af 

nærværende fagblad faldet – fra 120.000 

kroner i 2011 til 75.000 kroner i 2017.  

Hvor UTÆTHEDEN tidligere blev sendt 

ud for sig selv, samsendes den nu med 

forbundsbladet Blik & Rør, og én post-

gang er billigere end to.

469 kroner –  alt taget i 
betragtning
Hvor meget større udgiften ved at være 

medlem af Rør & Blik ville have været, 

hvis kontingentet i de seneste 10 år havde 

fulgt med udviklingen i forbrugerpriser-

ne, har UTÆTHEDEN bedt Danmarks 

Statistik beregne. 

Beregningen viser, at det faglige kon-

tingent på 597 kroner i så fald skulle have 

lydt på 715 kroner og 42 øre. En forskel 

på 118,42 kroner.

Hertil kommer, at den daværende 

socialdemokratisk ledede SRF-regering 

i 2012 forhøjede det ligningsmæssige 

fradrag for fagforeningskontingenter fra 

3000 til højst 6000 kroner om året.

Den skattemæssige værdi af fradraget 

er i 2019 på 25,6 procent, svarende til en 

besparelse på 256 kroner for hver 1000 

kroner betalt i fagligt kontingent. For de 

af Rør & Bliks medlemmer, som betaler 

op til 6000 om året i fagligt kontingent, 

er besparelse dermed på 6 x 256 kroner, 

i alt altså 1536 kroner. Fordelt over 12 

måneder giver det en de facto besparelse 

på 128 kroner hver måned. Det højst 

opnåelige månedskontingent er således 

på 469 kroner.

»Rygterne om min død er stærkt 

overdrevne« skal den amerikanske forfat-

ter Mark Twain have udtalt, da aviserne 

lagde ham i graven før tid. Jeg har det 

lidt på samme måde med rygterne om, 

at fagforeningerne, altså de rigtige af 

slagsen, er dyre. Rør & Blik er ikke den 

billigste fagforening, der findes, men jeg 

mener, at vi alt taget i betragtning gør 

gavn for 469 kroner om måneden, og at 

vi i øvrigt omgås medlemmernes midler 

med den allerstørste respekt. Sådan skal 

det være, og sådan er det,« siger Rør & 

Bliks formand, Henrik Juul Rasmussen.

Fuldtid + a-kasse og efterløn 1612

Fuldtid + a-kasse/ - efterløn  1104

Flexjobbere 174

Arbejdsmarkedsydelse  653

Voksenlærlinge + a-kasse 495

Lærlinge  140

Pensionister i arbejde 597

Førtidspensionister 150

Pensionister (årligt)   200

Kontingentsatser i 2019

Fra alle os i Rør & Blik til alle jer: 
Godt Nytår

Bagfra venstre: Faglig sekretær 

Bjørn Due, opmåler Christian 

Ingebrekt Jensen, organisator 

Jørgen Hansen, faglig sekre-

tær Karsten Pedersen, A-kasse 

medarbejder Clive McQueen, 

opmåler Henrik Roos, faglig 

sekretær Lars Andersen.

Foran fra venstre: Regnskabsle-

der Sussie Salmonsen, formand  

Henrik Juul Rasmussen, HK-

sekretær i faglig afdeling  

Marianne Petersen,  journalist 

Ivan Enoksen og rengøringsas-

sistent Lis Andersen. A-kasse-

medarbejder Anja Larsen var 

fraværende.
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21 medlemmer af Rør & Blik får i 

år Guldnålen for 50 års uafbrudt 

medlemskab. Det er mere 

end dobbelt så mange som  

normalt. Forsøg på holdbar 

forklaring følger

 HISTORISK  For 50 år siden, februar 1969, 

havde Rør & Blik 2264 medlemmer. 

To et halvt år senere – ved generalfor-

samlingen i oktober 1972 – var antallet 

steget med 1225 til 3489. Medlemstallet 

er ikke overgået, hverken før eller siden. 

Dags dato (10. december 2019) har fag-

foreningen 2045 svendemedlemmer.

Dog skal det siges, at i 1972 talte pen-

sionister med i med i medlemstallet, det 

gør de ikke mere. 

Årsagen til den pludselige medlems-

tilvækst var dengang, at Dansk Smede- 

og Maskinarbejderforbund (nu Dansk 

Metal) tilbød deres Afd. 9 (Rørlæggernes 

Fagforening i København) samt dennes 

1200 medlemmer til Blikkenslagerfor-

bundet. På sin kongres i 1969 takkede 

Blikkenslagerforbundet ja til at modtage 

gaven. Med visse betænkeligheder.

Forud for den formelle sammen-

lægning i 1972 gik vanskelige forhand-

linger. Parterne var både fagpolitisk 

og partipolitisk forskellige. Ledelsen i 

blikkenslagernes fagforening var so-

cialdemokratisk og efter rørlæggernes 

mening fagpolitisk alt for forsigtige. De 

ledende kammerater hos rørlæggerne 

var kommunister og efter blikkenslager-

nes mening fagpolitisk lovligt langt ude 

på overdrevet.

Enden på forhandlingerne blev den 

såkaldt 69-aftale. Heri lovede rørlæg-

gerne ikke at stille op til personvalg mod 

blikkenslagere det første år efter fusionen. 

Til gengæld gennemtvang rørlæggerne, 

at den sammenlagte fagforening skulle 

hedde Rør & Blik i stedet Blik & Rør.   

Nu - endelig - endelig nærmer vi os årsa-

gen til, at der i 2019 uddeles 21 Guldnåle 

mod sjældent mere end 8-10 stykker 

per år: Den er, at kollegerne fra Rørlæg-

gernes Fagforening i København ved 

sammenlægningen i 1972 fik læretiden 

regnet med til deres personlige ancien-

nitet. Det blev – formentlig – håndteret 

ved, at de  fik deres indmeldelsesdato 

tilbagedateret med fire år, svarende til 

deres læretid.

Om det faktisk var, hvad der skete, 

har det ikke været muligt at få verifi-

ceret, men den omstændighed, at der i 

2019 skal uddeles 21 Guldnåle, sådan 

to-tre gange så mange som sædvanligt, 

taler for, at der er må være sket noget 

med Rør & Bliks medlemstal i 1969, og 

at det har haft med rørlæggernes indtog 

at gøre. 

Den prosaiske forklaring på forskellen 

er, at Blikkenslagerforbundets medlems-

fortegnelse ikke rummede oplysninger 

om lærlingenes forhold, hvorfor man 

først regnede anciennitet fra bestået 

svendeprøve. 

UTÆTHEDEN er ved flere lejligheder 

blevet passet op af ældre og gerne indig-

nerede blikkenslager-medlemmer af Rør 

& Blik, som ønskede undersøgt, hvorfor 

de dengang ikke fik regnet deres læretid 

med, mens tilløbne rørlæggere gjorde og 

dermed får deres Guldnål tre-fire år før 

dem selv.  

Forklaringen er – så langt UTÆTHE-

DEN er nået i sin research – som beskre-

vet oven for. Med til hisorien hører nok 

også, at Blikkenslagernes Fagforening 

København var overmatchede i forhand-

lingerne, der i 1972 første til fusionen 

med de hårde nitter fra Rørlæggernes 

Fagforening. 

Historisk mange Guldnåle i 2019

Fire kolleger nåede i sidste halvdel af 2018 op på 50 års uafbrudt medlemskab af Rør & Blik. To 

af dem var til stede ved Seniorklubbens julefrost onsdag 5. december og fik der overrakt deres 

velfortjente Guldnål og æresdiplom. 

Det er er fra venstre Claus Steen Rasmussen og Poul Hemdorff.

De to øvrige 50 års veteraner, Per Viggo Frederiksen og Niels Peder Reimer, kunne ikke være til 

stede og har fået hædersbeviserne sendt hjem til sig. 
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Guldnåle 
Navn Født  Anciennitet  Overrækkes

Kurt Bendixen  05.09. 1940 27.02. 1969 Sommer

Jens Kristian F. Bæk 07.02.1949 01.04. 1969 Sommer

Jan-Eric Jacobsson 12.09. 1946 01-02. 1969 Sommer 

Jan Brylow 15.04. 1946 29.09. 1969 Jul

Peter Nielsen 16.12. 1948 31.01. 1969 Sommer

Erik Petersen 22.04. 1948 31.03. 1969 Sommer

Frits Jan Altenburg 24.01. 1948 31.03. 1969 Sommer

Jan Freilif R. Pedersen 26.04. 1949 10.05. 1969 Sommer

John Bøgeskov Will 28.09. 1947 01.04. 1969 Sommer

Hans Werner Møller 28.11. 1948 31.03. 1969 Sommer

Poul Henning Andreasen 28.12. 1942 05.08. 1969 Jul 

Per Steen Jørgensen  31.10. 1947 01.10. 1969 Jul

Tom Søndergaard Nielsen 14.01. 1946 27.11. 1969 Jul

Verner Børlund Larsen 20.11. 1922 07.10. 1969 Jul

Jørgen Hansen 26.07 1948 31.03. 1969 Sommer

Allan Johnni Johansen 26.01. 1949 01.04. 1969 Sommer

Jan Adelsten Hansen 29.01. 1950 27.06. 1969 Jul

Jan Sønderlund Knudsen 31.03.1949 31.03. 1969 Sommer

Per Ebbe Clemmensen  02.05. 1950 01.10. 1969 Jul

Preben Ove Jørgensen 03.03. 1945 02.02. 1969 Sommer

Mogens Grønlund 03.05. 1947 31.03. 1969  Sommer

Opstilling

Seniorklubbens forårsprogram 2019
Mandag 28. januar: Medlemsmøde. Tilmelding til Naverhulen.

Onsdag 13. februar: Udflugt til Naverhulen i Helsingør. Afgang kl. 11.00 fra Silvan.

Mandag 25. februar: Medlemsmøde.

Mandag 25. marts: Generalforsamling

Mandag 29. april: Medlemsmøde. Tilmelding til udflugt.

Onsdag 15. maj: Udflugt

Onsdag 29. maj: Skovtur til Ravelinen

Kandidater til bestyrelsen i Rør & Blik Fagforeningen

skal senest seks uger før generalforsamlingens 

afholdelse give besked om deres kandidatur. 

Posterne der skal foretages valg til, 

er:

 VVS-overenskomst)

Da forårsgeneralforsamlingen finder sted 23. april, skal 

Rør & Blik senest 12. marts kl. 16.00 have modtaget be-

sked om din kandidat og hvilken af de ovenfor nævnte 

poster du stiller op til.

Juletræsfesten i Blik & Rør  
december 2018
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58098 
er nummeret til Rør & Bliks 
MobilePay og det nummer du skal 
bruge ved indbetaling af kontin-
gent. Husk at skrive ’kontingent’ 
og cpr-nummer i kommentarfeltet, 
så fagforeningen kan se, hvem ind-
betaleren er. 

Husk også at tillægge det beløb, 
du skal betale, 75 øre i gebyr som 
ubeskåret tilfalder Mobilepay.

Arbejdsløse og sygemeldte medlemmer 

i kategori A, det vil sige fuldt betalende 

ordinære medlemmer, kan søge om 

nedsat kontingent hver gang de uaf-

brudt har været ledige eller sygemeldte 

i en periode på 17 uger. For at være 

omfattet af ordningen skal man have 

aktuelt A-medlemskab af Rør og Blik 

(Kreds København) i mindst et halvt år. 

Først herefter tælles de 17 uger.

Der vil rent teknisk blive tale om 

en fritagelse for kredskontingent i 50 

dage svarende til 550 kr. Nedsættelsen 

gælder fra ansøgningen er modtaget og 

bevilget.

Ansøgningen skal være skriftlig enten 

på nedenstående formular, der frem-

over vil være i hvert nummer af Utæt-

heden, eller på mail til fagforeningen 

på kbh@blikroer.dk På ansøgningen 

skal medlemmets navn, personnummer 

og startdato for ledighed/sygeperiode 

fremgå. Ved ansøgning på grund af 

sygdom skal foreligge dokumentation.

Nedsat kontingent til ledige og syge

Ansøgning om nedsættelse af fagforeningskontingent efter 17 ugers uafbrudt ledighed eller sygdom.

Ved ansøgning på grund af sygdom skal foreligge dokumentation.
 
Navn:  ............................................................................................................................................................................................................

Personnummer:  ..........................................................................................................................................................................................

Startdato for ledighed eller sygeperiode:  .................................................................................................................................................

Sendes til Rør og Blik, Lygten 10, 2400 Kbh. NV eller på mail: Kbh@blikroer.dk

 

Kontingentbetaling  
med MobilePay

i l l e t t e r  s æ l g e s i 

a g f o r e n i n g e n  f r a 17. 

BILLETPRIS FOR BÅDE BØRN OG 
VOKSNE · 20 KRONER

BILLETTER KØBES I FAGFORENINGEN, DOG 
MULIGHED FOR, EFTER FORUDBESTILLING, 
AT KØBE PÅ DAGEN.

Fastelavnsfest søndag den 3. marts 

 FASTELAVNSBOLLER
JUICE, KAKAO OG KAFFE
TØNDESLAGNING
LAV DIN EGEN MASKE
PRÆMIER TIL DE BEDST UDKLÆDTE

SKRUP AF PØLSER, VAND OG ØL

BYGGEFAGENES HUS, LYGTEN 10, 2400 NV 
FASTELAVNSFESTEN HOLDES SAMMEN MED MALERNES FAGFORENING
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Åbningstider

Fagforeningen
Mandag-onsdag: 8.00-16.00

Torsdag: 8.00-17.00

Fredag: 8.00-14.00

Telefon: 3583 2422

A-kassen
Mandag: 9.00-11.30

Tirsdag: 9.00-11.30 og 15.00-16.30

Onsdag: Lukket

Torsdag: 9.00-11.30 og 15.00-16.30

Fredag: 9.00-11.30

KALENDER

Bestyrelsesmøder

Altid tirsdage med start kl. 12.00. 

Medlemmer har adgang til at overvære dem.

26. februar 2019

02. april 2019

06. juni 2019

20. august 2019

24. oktober 2019

03. december 2019

TM-møder

02. april 2019

20. august 2019

Generalforsamling

23. april 2019

29. oktober 2019

Klubkonference 

16. marts 2019

Fastelavnsfest

3. marts 2019

1. maj  2019 Arbejdernes kampdag  

på Lygten

Juletræsfest 

08. december 2019

Seniorklubben

29 maj 2019 Skovtur

04. december 2019 Julefrokost

Firma Arbejdspladsen Arbejde

Bravida Danmark A/S – VVS Englandsvej 8 Renovering

Blikas Øst Studiestræde 61 Renovering

Dan VVS Amager Strandvej 20-26 Nybyg

DTEK Ny Carlsberg Vej 103 Køleledning

Caverion Langelandsvej  Sprinkler

Lindpro Sundkrogsgade 16 Sprinkler

GL VVS Østre Teglgade 7 Nybyg

Bravida Danmark A/S - VVS Kettegårds Allé 30 Nyt hospital

Nye pladser

Ny arbejdsmiljørepræsentant

Smeden VVS ApS

Gisselfeldvej 10, 

2665  Vallensbæk

Blokader

Firma Arbejdsmiljørepræsentant

Kemp & Lauritzen A/S Ole Richard Steen (Ekstern)

Seniorklubben 
Møde månedens 

sidste mandag 

kl.10.00 i  

Byggefagenes Hus.

Formand for klub-
ben: Finn Iwanouw
mobil: 2327 0890

A-klubben  
Møde hver man-

dag kl.10.00 i  

Byggefagenes Hus

Nye tillidsmænd

Firma Tillidsmand

Wicotec/Kirkebjerg – Taastrup Søren Andersen

Christoffersen & Knudsen’s Eftf. Lars Mouritzen

Kontakt journalist Ivan Enoksen på 

40261220 / 35832422 eller ive@

blikroer.dk

 

Tip os din gode historie

Ring/skriv idéer og forslag  
til Utætheden

Døde

15.07. 1961 Niels Pedersen 22.12. 2018

18.06. 1937 Per Walther Nielsen  21.12. 2018

19.10. 1938 Jørgen Bornhøft 11.11. 2018

03.09. 1932 Walther Siggaard Petersen 20.11. 2018

09.09. 1959 Bo Ekström Christensen 21.11. 2018 

APlus VVS ApS

Rødovrevej 24 A, st.

2610  Rødovre

Underskrevet tiltrædelsesoverenskomst

Freelance Håndværkerne ApS

Vallensbækvej 63, 1. 

2625  Vallensbæk
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