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Snyd med  
autorisationer
Sikkerhedsstyrelsen fik i løbet af de før-
ste ni måneder af 2012 i alt 227 anmel-
delser om overtrædelse af autorisations-
reglerne. 83  anmeldelser angik vvs- og 
gasområdet, mens der på el området 
var 47 og på kloakområdet 97.

106 af de 227 sager blev sendt videre 
til politiet. 

De fleste anmeldelser handler om 
annoncering, hvor en håndværker 
kalder sig autoriseret uden at være det. 
Andre handler om, at et uautoriseret 
firma har udført arbejde, som kræver 
autorisation, eller om, at et autoriseret 
firma melder et arbejde færdigt, som er 
udført af et uautoriseret firma. 

Straffen for at snyde er en bøde. Den 
andrager i sager, som ender i retten, 
sjældent mindre end 10.000 kroner. 

Ny udlærtes  
ledighed sætter 
rekord
Hver syvende ny udlært håndværks-
svend gik i 2011 direkte ud til mindst 
et halvt års arbejdsløshed. Det er fire 
gange så mange som ved krisens start i 
2008, viser en analyse fra Arbejderbe-
vægelsens Erhvervsråd. 

Lidt flere end hver tredje af alle ny-
uddannede, der starter karrieren med 
mindst seks måneders ledighed, kom 
fra erhvervsuddannelserne, hvilket er 
den højeste andel nogensinde. 

Tysk lønfest på vej 
Efter en årrække med løntilbageholden-
hed  kræver tysk fagbevægelse massive 
lønstigninger for de 12,5 millioner 
lønmodtagere, som skal have deres 
overenskomster fornyet i løbet af i år. 
Forbundet for offentligt ansatte Ver.
di forlanger ved deres forhandlinger, 
som er gået i gang, en stigning på 6,5 
procent, mens metalforbundet IG Me-
tal, som skal til bordet i maj, taler om 
’rimelige lønstigninger’.

Lederen af tysk LO, Michael Som-
mer, siger til avisen Der Spiegel, , at ”de 
mennesker, som holder dette land kø-
rende og skaber dets velstand, fortjener 
at få del i den”.

Det nye i situationen er, at både 
økonomer og politikere bakker kravene 
op. Det gælder sågar fremtrædende  
ministre i den siddende Angela Merkel 
regering som arbejdsminister Ursula 
von der Leyen og finansminister Wolf-
gang Schäuble.

Byggeriet  
slører den
Bygge- og anlægsbranchen har fra 1995 
til 2011 haft en årlig negativ vækst i 
produktiviteten på 0,5 procent, viser en 
analyse fra Dansk Industri.

 Professor Peter Møllgaard fra han-
delshøjskolen CBS siger om grunden til 
misvæksten:

»Der har været et voldsomt pres på 
byggeriet, som har gjort, at man har 
hentet en del arbejdskraft ind, som ikke 
nødvendigvis har været så veluddannet, 
og det lider branchen formentlig stadig 
under.«

Utætheden har bedt professoren ud-
dybe, hvem han tænker på som »ikke så 
veluddannet«.

»Det er dels udenlandsk arbejds-

kraft, selv om man ikke automatisk 
kan sætte lighedstegn mellem den og 
mangelfuld uddannelse, dels ufaglært 
dansk arbejdskraft. Det, der nemlig 
sker under et byggeboom, senest i 2008, 
er, at den faglærte arbejdskraft slipper 
op, hvorved firmaerne bliver bragt i en 
situation, hvor de ikke tager det så nøje 
med kvalifikationerne.«

Peter Mølgaard peger på endnu et 
par forhold, som spiller negativt ind på 
produktiviteten.

»Udenlandske aktører og produkter 
har svært ved at komme ind på det dan-
ske marked, fordi der er mange natio-
nale særregler, og markedet er så lille, at 
det ikke kan svare sig for særlig mange 
at udvikle produkter, der er tilpasset 
Danmark. Det hæmmer konkurren-
cen, som er den vigtigste årsag til, at 
virksomheder forbedrer deres produk-
tivitet.«

  

Unge farer vild 
i uddannelses
junglen
Der er behov for nye investeringer i 
overgangen fra grundskole til ung-
domsuddannelse, hvis flere unge skal 
lykkes med deres uddannelse, fastslår 
Dansk Industri og Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd, efter i fælleskab at have 
analyseret de unges vej fra 9. klasse til 
en fuldført ungdomsuddannelse.

Analysen viser, at kun en tredjedel 
af de 61.000 unge, der fuldførte en 
ungdomsuddannelse i 2011, var gået 
den lige vej, mens to tredjedele foretog 
nogle for samfundet stærkt fordyrende 
svinkærinder.

Til argumentet om, at der ikke er råd 
til at investere i bedre overgangsveje i 
uddannelsessystemet siger DI og AE 
samstemmende, at vi ikke har råd til at 
lade være.

helt kort
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I Rør og Blikkenslagernes Fagforening har vi 45 kolleger, som på grund af den af-
kortede dagpengeperiode står til at miste deres forsørgelsesgrundlag i første halvår 
af 2013.

Sammen med forbundet og de øvrige kredse har vi til TEKNIQ fremsendt 
CV’er for en snes af de såkaldt udfaldstruede og bedt om at få pågældendes CV 
formidlet videre til medlemsvirksomhederne. 

Vi har ikke grund til at tro andet, end at ønsket er blevet efterkommet. Som 
del af Dansk Arbejdsgiverforening og dennes aftale med regeringen om akutjob-
ordningen har TEKNIQ trods alt påtaget sig et ansvar, for at skabe og synliggøre 
jobåbninger til de langtidsledige. 

Kendsgerningen er imidlertid, at henvendelsen til TEKNIQ ikke har givet noget 
resultat.   

Det har det heller ikke gjort, at halvdelen af de lovede 12.500 akutjob nu ifølge 
pressen er tilvejebragt. Ikke en eneste langtidsledig vvs’er er til dato kommet i 
arbejde ad den vej.

Konklusionen, som ikke er til at komme uden om, er, at akutjob-ordningen, i 
forhold til det problem, den er sat i verden for at løse, forslår som en skrædder i 
helvede.

Skal vi have reddet de af vore kolleger, som er i overhængende fare for snart 
at se sig henvist til kontanthjælp eller slet ingen hjælp, skal andre midler tages i 
anvendelse. 

Vi kunne til en start tage fat på at løse et forhenværende problem, i stedet for 
som nu at lægge politikken til rette efter, at der engang i fremtiden – muligvis – 
kan opstå mangel på arbejdskraft. Nemlig det problem, at 160.000 arbejdsføre 
danskere mangler et arbejde og 20.000 har manglet det så længe, at de trues af 
social deroute.   

Regeringen må løsne grebet og for eksempel give kommunerne mulighed for at 
sætte nogle af de højst tiltrængte anlægsopgaver i gang. Der er masser at tage fat 
på. Økonomien er der også, så nu mangler vi bare, at regeringen tager sig sammen 
og gør det menneskeligt og samfundsmæssigt nødvendige. 

FORSIDEN

Bjarne G. Petersen, formand for  
Rør og Blik København

Akut behov for andet  
end akutjob 

Brian Rasmussen og Martin Ba
ven, henholdsvis sjakf ormand 
og tillidsmand hos Wicotec
KIrkebjerg , i alvorlig snak 
foran Hotel ’D*Angleterre på 
Kongens Nytorv. i København. 
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 n  RepoRtage  »Når de finder ud af, hvad de 
vil have, så skal vi nok lave det. Problemet 
er, at det kan de ikke finde ud af.  Allige-
vel melder de ud, at vi skal være færdige 
om to måneder og hotellet være klargjort 
til at modtage gæster fra 1. maj, hvordan 
fanden det så skal lade sig gøre.” 

Ordene kommer fra et menigt medlem 
af det 54 mand store sjak af vvs’ere fra 
firmaet Wicotec Kirkebjerg, som 1. april 
formodes at være færdige med at renovere 
og forny stort set alle til vvs-faget hørende 
installationer på landets måske fornemste 
hotel, d’Angleterre på Kongens Nytorv i 
København.  Men de, ordene altså, kunne 
være kommet fra sjakformand Brian 
Rasmussen, havde han været en mindre 
diplomatisk anlagt person. Er der nemlig 
nogen, som har mærket følgerne af et slet 
planlagt og styret byggeprojekt, er det 
ham.

»At påstå, at det er gået som smurt, det 
ville være en overdrivelse,« nøjes Brian 
Rasmussen med at konstatere.

Hans beskrivelse af, hvad der er gået for 
sig, siden han mødte ind på pladsen første 
gang 2. januar sidste år bekræfter, at der er 
en grund til, at datoen for genåbningen af 
d’Angleterre allerede et par gange er skre-
det og at deadline kan skride nok en gang..

Kikset start 
»Vi tre, der startede pladsen op i januar 
sidste år, var hurtigt ude af vagten igen. 
Der var ikke nogen plan for, hvad vi skulle 
gå i gang med, og i øvrigt var der ned-
rivningsfolk i sving overalt herinde. Lidt 
gang i sagerne kommer der først i juli. I 
september er sjakket på 6-7 mand, med 
udgangen af november er vi kommet op 

på 20 og midt i december sætter vi rekord 
med 70 mand. I forbindelse med beslut-
ningen om at samle kræfterne om at blive 
færdige i palæet ud mod Kongens Nytorv 
og stille arbejdet i sidefløjen mod Hoved-
vagtsgade i bero, bliver 11 ind lejede vvs-
kolleger fra vikarfirmaet Nordisk Hånd-
værk trukket ud, så vi nu er 54 i sjakket,« 
fortæller Brian Rasmussen,

Om det er 70 eller 54, så er der ud fra 
enhver målestok tale om et velvoksent 
sjak, ja, det er vel ikke set større siden 
Opera-byggeriet.

»Min forventning fra starten var, at vi 
ville blive 10-16 mand i sjakket, og det 
havde da også været umuligt for mig som 
formand at magte et sjak på over 50 mand, 
hvis folkene ikke havde været så dygtige, 
samarbejdsvillige og selvhjulpne som de 
er ,« siger Brian Rasmussen, der på grund 
af de særlige omstændigheder har fire ’un-

derformænd’ til at bistå sig med at styre 
butikken. 

Ubeslutsomhed har kostet tid
Officielle tal for, hvad renoveringen og 
fornyelsen af d’Angleterre kommer til at 
koste ejerne af hotellet, Remmen Fonden, 
foreligger ikke, men det har forlydt, at 
man ender på den dyre side af 500 mil-
lioner kroner.
Om et lille, snottet spjæld-projekt er der 
altså ikke tale, men heller ikke om en ny 

D’Angleterre på Kongens Nytorv regnes for landets fornemste hotel, men megen klasse er der  
ikke over styringen af hotellets ombygningsprojekt til over 500 millioner kroner. Dårlig  
planlægning og ubeslutsomhed har sat vvs-sjak fra Wicotec Kirkebjerg under voldsomt tidspres

Brian Rasmussen, formand for Wicotec Kirkebjergsjakket sammen med tillidsmand og assisterende 
’underformand’ Martin Baven.

Vi nåede vist op på at montere 
seks forskellige slags saniteter og 
armaturer – og afmontere dem 
igen – før man blev enige med sig 
selv om, at nu var den der 

I kamp mod tiden og 
dårlig planlægning
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international lufthavn, som den man 
i Berlin har problemer med at få gjort 
færdig, så hvad er grunden til, at d’Angle-
terre-ombygningen har det så svært?

Tillidsmand og ’underformand’ Mar-
tin Baven har nogle bud.

»Der er skiftet ingeniørfirma to, hvis 
ikke tre gange undervejs i processen, 
og det kan ikke undgå at give forsinkel-
ser, når et nyt firma tager over og skal 
sætte sig ind i forholdene, inden de kan 
begynde at udstikke de retningslinjer, 
vi skal agere efter.  Desuden er vi under 
arbejdet med mug ups på de nye bade-
værelser stødt på en vis ubeslutsomhed 
hos bygherren. Vi nåede vist op på at 
montere seks forskellige slags saniteter og 
armaturer – og afmontere dem igen – før 
man blev enige med sig selv om, at nu var 
den der. Det er vigtige sager, selvfølgelig 
er det det, men den lange betænkningstid 
betød, at arbejdet med at etablere bade-
værelser i større skala, kom til at ligge 
underdrejet,« konstaterer Martin Baven. 

Trængsel af håndværkere 
Hotel d’Angleterres beliggenhed i den 
indre by med dens smalle gader, trange 
plads og heftige trafik udgør i sig selv et 
logistisk problem, påpeger Brian Rasmus-
sen desuden.

»Der ikke nogen, som kan gøre for, at 
hotellet ligger hvor det gør, men kends-
gerningen er, at det er svært både at få 
materialer frem og at finde opbevarings-
plads for dem. Man kan vel også kalde 
det et logistisk problem, at ikke bare vi, 
men alle håndværkergrupper herinde, for 

overhovedet at have en chance for at blive 
færdige til tiden, har mandet så massivt 
op, at vi ind i mellem er ved at falde over 
hinanden. Da vi var flest, var vi 350 mand 
på denne trods alt forholdsvis lille byg-
geplads.«

Glæde midt i stressen
Utæthedens udsendte vil på vej ud af 
skuret godt vide, om Brian Rasmussen 
og Martin Baven tror, at vvs-sjakket fra 
Wicotec Kirkebjerg når i mål til tiden 
med deres portefølje, det vil sige rør-
føring, gulvvarme, badeværelser, afløb, 
varme-, køle- og sprinklercentraler, nyt 
køkken plus endnu et par ting, blandt an-
det en champagnebar ikke at forglemme.

De to kigger spørgende på hinanden, 

hvem skal svare? Det bliver formanden, 
Brian Rasmussen. 

»Ingen tvivl om, at det bliver snert på, 
men vores firma har i en såkaldt part-
nerskabsaftale med bygherren forpligtet 
sig til at aflevere til tiden, så det vil vi 
af al kraft bestræbe os på, « siger Brian 
Rasmussen. 

På spørgsmålet, om der er midt i stres-
sen er noget han glæder sig over, svarer 
Brian Rasmussen, at det er der faktisk.

»Opmåling af en opgave, der er for-
løbet som denne her, ville have været en 
indtjeningsmæssig katastrofe, så derfor er 
jeg i dag meget tilfreds med, at vi udfører 
arbejdet på akkorderet timeløn«

Grundlagt 1755, dengang med beligge-
hed på hjørnet af Laksegade og Vin-
gårdsstræde. 

Det franske navn d’Angleterre bety-
der ’engelsk’ og skyldes, at den Engelske 
Klub, i sin tid samlingssted for byens 
spidser, holdt til her. 

Hotellet nedbrændte til grunden 
1795, hvorefter det flyttede til den nuvæ-
rende adresse. 

Under besættelsen 1940-45 var 
d’Angleterre beslaglagt af den tyske vær-
nemagt til brug for højere officerer 

Berømte gæster: H.C. Andersen, 
Karen Blixen, Winston Churchill, Bill 

Clinton, Bob Dylan, Grace Kelly, Prince, 
David Rockefeller, Bruce Springsteen.

Hoteldynastiet bag Remmen Fonden 
købte i 2010 d’Angleterre tilbage fra det 
islandsk-lettiske konsortium, man havde 
solgt det til i 2007. Det var en efter si-
gende ualmindelig god handel, Remmen 
der fik lavet. 

Ved lukningen for ombygning i som-
meren 2011 havde hotellet 123 værelser 
og suiter, mens den efter ombygningen 
vil have 90 værelser, hvoraf de 53 er sui-
ter. Rygtevis forlyder det, at fornemste 
suite kommer til at koste 48.000 kroner 
per nat.

Hotel d ’Angleterre
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Servicesvende hos 
ENCO A/S VVS gik glip af 
efteruddannelse på grund 
af nøl fra arbejdsgivers side

 n  bodssag  Hvad retten til efteruddan-
nelse angår, har Blik- og Rørarbejder-
forbundet en af landets bedste over-
enskomster.  Derfor er det i forbund og 
fagforeninger en kilde til stadig forun-
dring, at medlemmerne ikke udnytter 
rettighederne i større udstrækning, end 
de gør.

En af de tænkelige forklaringer rulles 
i øjeblikket op i Arbejdsretten. Her har 
LO og Blik- og Rørarbejderforbundet 
lagt sag an mod ENCO A/S VVS for 
brud på overenskomstens § 18, som 
blandt andet fastslår, at medarbejdere 
med 32 ugers beskæftigelse i virk-
somheden har ret til to ugers efter- og 
videreuddannelse per kalenderår med 
lønkompensation og relevante kursus-
afgifter betalt af arbejdsgiveren.   

Konkret drejer sagen sig om, at den 
faglige klub ENCO i april 2011 frem-
lagde en uddannelsesplan vedrørende 
firmaets servicesvende med angivelse 
af, hvilke kurser svendene ønskede at 
komme på samt hvor og hvornår, de 
foregik.  Selv om eneste betingelse for 
at opnå ret til uddannelse er en vars-
lingspligt på fire uger, snakkede firmaet 
uden om så længe, at svendene alle 

som en endte med at gå glip af de øn-
skede kurser. Ved udgang af 2011, otte 
måneder efter uddannelsesplanen var 
blevet fremlagt, var der alt i alt tildelt 
og afviklet én kursusdag.

Arbejdsgiverorganisationen TEK-
NIQ har anerkendt, at ENCO har gjort 
sig skyldig i brud på overenskomsten, 
men mener samtidig, at der forelig-
ger formildende omstændigheder, så 
firmaet skal gå fri for bod.

Det mener LO og Blik- og Rørar-
bejderforbundet, at firmaet ikke skal. 
Bodskravet lyder på et beløb svarende 
til den opnåede besparelse, opgjort til 
631.673 kroner, plus et straftillæg, som 
skal være med til at forebygge genta-
gelser.

I skrivende stund er der ikke sat dato 
på, hvornår Arbejdsretten afgør sagen. 

Optaget af vvs-lærlinge 
er næsten halveret siden 
2006. Størst tilbagegang i 
København 

n  Uddannelse  Når antallet af fuldt beta-
lende, aktive medlemmer falder og nu for 
første gang i Rør og Bliks historie ligger 
på under 2000, skyldes det også, at der er 
medlemmer, som melder sig ud eller går 
over i pensionisternes rækker, men især 
skyldes det vigende tilgang af ny udlærte 
svende, hvilket igen hænger sammen med, 
at færre søger ind på uddannelsen. 

Mens 2103 i 2007 var i gang med vvs-
uddannelsen, var tallet sidste år 1420 – et 
fald på 683, svarede til godt 30 procent. 
Hårdest ramt af udviklingen er Køben-
havn. Fra i 2007 at have 493 elever, gik 
TEC Gladsaxe i 2012 ned til kun at have 
295 – et fald på 198, svarende til 40 pro-
cent.

»Et akkumuleret fald i bestanden af 
lærlinge i København på 634 siden 2007 
betyder nødvendigvis, at der er kommet 
et omtrent tilsvarende lavere antal svende 
ud på markedet. Det bliver et problem 
for branchen på længere sigt, men kon-
sekvensen melder sig omgående i Rør og 
Blik, fordi der dermed er færre svende at 
organisere,« påpeger faglig sekretær Bjørn 
Due, der er ansvarlig for blandt andet ud-
dannelsesområdet. 

Løsning på problemet er ikke umid-
delbart til at på øje på. Tilgangen af nye 
lærlinge, som allerede ved årets start var 
på et historisk lavt niveau, fortsatte i 2012 
med at falde kvartal for kvartal, og des-
værre igen mest i København.

Manglen på praktikpladser, der for-
mentlig er den enkeltfaktor, som afholder 
flest unge fra at gå i gang med vvs-uddan-
nelsen, står heller ikke over for sin snarlige 
løsning. De nyeste tal fra EVU (El- og 
vvs-branchens uddannelsessekretariat) 
viser, at 188 vvs-elever i oktober sidste år, 
to måneder efter afsluttet grundforløb, 
var uden praktikplads i et firma. 115 stod 
opført som praktikpladssøgende, mens 73 
var startet i skolepraktik. 

Efteruddannelse: 

Vil gerne, må ikke VVS-faget 
skrumper

Som medlem af Rør og Blik og ansat i et firma, hvor du har arbejdet mindst 
32 uger, har du ret til 74 timers efteruddannelse om året.

Under efter- og videreuddannelse, som udbydes gennem Vvs-branchens 
Uddannelsesnævn, betaler arbejdsgiver den i virksomheden gældende time-
løn. 

Under selvvalgt uddannelse, der er brancherelevant, er dækningen på 
85 procent af timelønnen. Derudover refunderer virksomheden udgifter 
til transport, gebyrer og undervisningsmaterialer på op til 1000 kroner om 
ugen.

Ved selvvalgt uddannelse i for eksempel aftenskoleregi, som foregår 
uden for arbejdstid, dækker arbejdsgiver udgifter på op til 1500 kroner.

  

OK med rige muligheder

Kursus tak!
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Sammenholdt med 
inflationen blev de 
københavnske servicesvendes 
timeløn 3,4 procent mindre 
værd i 2012

n  lØn  Servicesvendene over alt i Blik- og 
Rørarbejderforbundets kredse fik sidste år 
deres realløn forringet, men forringelsen 
var alle steder en del mindre end i Kø-
benhavn. Servicesvendene i Rør og Blik 
København var, sammen med kollegerne 
i Kreds Østjylland, desuden ene om at op-
leve et fald i den nominelle løn, det vil sige 
lønnen i kroner og øre. Tilbagegangen var 

i København på 1,83 kroner i timen, mens 
den i Østjylland var på 0,26 kroner. 

Tallene fremgår af Blik- og Rørar-
bejderforbundets lønstatistik for 2012, 
som tillige gør status over følgerne af 
fire års uafbrudt reallønsnedtur. Det er 
nedslående læsning, især for det flertal af 
forbundets medlemmer, der som ser-
vicesvende arbejder på fast timeløn.  For 
anlægssvende på akkordaflønning er det 
gået noget bedre.

Den sammenlagte virkning af, at 
timelønningerne fra og med 2009 er steget 
mindre end inflationen er, at servicesven-
dene har haft et indkomsttab på i gennem-
snit 52.834 kroner. 

Den gennemsnitlige timeløn var sidste 
år således på 178,86 kroner, men den 
skulle, for bare at følge med prisudviklin-
gen og bevare købekraften have været på 
190,79 kroner, altså 11, 93 kroner højere. 

Til sammenligning er akkordsvendenes 
timeløn i perioden steget fra 257,81 til 
279,60 kroner i timen. Det er ikke helt nok 
til, at de har fastholdt reallønnen, men der 
mangler ’kun’ 1,92 kroner. Mankoen skyl-
des, at der på grund af sammenbruddet 
ved de seneste overenskomstforhandlinger 
ikke skete nogen regulering af prislisterne.   

 

   

 n  inteRview  Søren Schmidt, hvad er din 
kommentar til, at servicesvendenes løn 
sammenlagt har tabt  næsten 53.000 kro-
ner i købekraft over de seneste fire år, fordi 
lønnen ikke er fulgt med inflationen?

»Jeg ved ikke, hvordan man er nået 
frem til resultatet, om det er før eller efter 
skat og om der er taget højde for, hvad 
den enkle bruger sine penge på, men 
det lyder voldsomt. Umiddelbart har jeg 
svært ved at tro på, at det passer, « siger 
Søren Schmidt, der udover at være leder 
af firmaet De Blå Mænd også er older-
mand i Københavns Blikkenslager- og 
VVS Laug.

Det, der sammenholdes i lønstatistik-
ken fra Blik- og Rørarbejderforbundet, er 
svendenes egne oplysninger om deres brut-

tolønsforhold og de officielle tal Danmarks 
Statistiks om prisudviklingen i samfundet..

»Jamen, så vil jeg sige, at sven-
dene ikke er ene om at mærke krisen, 
vi mærker den også i virksomhederne. 
Små firmaer, hvor mester selv arbejder 
med, klarer sig nogenlunde, så længe 
han kan holde til det, mens store firmaer 
har fordelen af at kunne rationalisere og 
effektivisere deres arbejdsgange, hvilket 
jo kan blive nødvendigt. Vi i de mellem-
store firmaer er dem, der i øjeblikket har 
sværest ved at tjene penge.«

Hvornår vender billedet, så svendene 
igen kan få en rimelig lønudvikling?

»Lad os for hele branchens skyld håbe, 
at det bliver meget snart.«

Reallønsfald hårdest ved københavnerne

Indkomsttab år for år 
Opgjort som gennemsnit for 
servicesvende i hele landet
2009: 3806 kroner
2010: 8311 kroner
2011: 16.171 kroner
2012: 24.209 kroner

Reallønsfald i 2012
København  3,4 procent
Nordjylland  0,8 procent
Vestjylland 0,1 procent
Østjylland 2,5 procent
Sydjylland 1,4 procent
Fyn   1,4 procent
Sjælland Syd 1,5 procent
Sjælland Nord  1,6 procent
Bornholm 0,8 procent

Oldermandens kommentar til reallønsfaldet
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Regeringen scorer, men mest i eget net
Vi har en regering, der 
gør så lidt som muligt 
for at blive genvalgt, 
fastslog formanden for 
Rør og Blik, Bjarne G. 
Petersen, i sin beretning til 
generalforsamlingen

n geneRalfoRsamling oktobeR 2012  
Den politiske situation, de arbejdsløse, 
som står til at miste deres understøttelse, 
arbejdsgivernes talrige overenskomst-
brud, situationen på opmåler-feltet samt 
udviklingen i medlemstallet.

Det var blandt emnerne i den på 
lange stræk ret nedslående beretning, de 
lidt under 100 deltagere i Rør og Bliks 

efterårsgeneralforsamling fik at høre fra 
formand Bjarne G. Petersens mund. 

Om S-SF-R regeringen hed det, at den 
gennem sit første år ved magten havde 

leveret flere dårlige beslutninger end 
gode, og at det nok er første gang nogen-
sinde, at landet har en regering, der gør 
så lidt som muligt for at blive genvalgt.   
Som eksempler på dårligdommene 
nævnte formanden gennemførelsen af 
en skattereform sammen med partiet 
Venstre, som gav skattelettelser til de, 
der trænger mindst, regeringens ensidige 
fokus på arbejdsudbuddet, som lagde 
gift ud for trepartsforhandlingerne samt 
den dårlige lancering af forslaget om en 
trængselsring omkring København, som 
kom til at koste et i øvrigt godt forslag 
livet.

 »Alt andet lige må vi erkende, at 
regeringen ikke har været god nok. Den 
har i hvert fald ikke levet op til forvent-
ningerne, men vi er desværre stadig i 

Af Utætheden 5/2012 fremgik, at num-
mer 6, årets sidste udgave af fagbladet, 
var aflyst. Aflysningen skyldtes, at bla-
dets journalist stod overfor en hofteope-
ration, som ville gøre ham ukampdygtig 

i en længere periode. Læserne blev stillet 
i udsigt, at de i stedet for det aflyste 
nummer af fagbladet ville blive holdt 
underrettet om livets gang i og omkring 
Rør og Blik gennem nyhedsbreve. 

Sådan er det ikke gået, og årsagen er, at 
flere af fagforeningens valgte og ansatte, 
som skulle have produceret nyhedsbre-
vene, har ligget underdrejet på grund 
af tilskadekomst. Faglig sekretær Allan 
Leegaard, som blandt andet er ansvarlig 
for miljø- og sikkerhedsarbejdet, bræk-
kede sin venstre fod tre steder efter et 
fald fra en stige, mens regnskabsleder 
Lene Houe kom ud for et glatførestyrt på 
sin cykel, hvorved hun kom alvorligt til 
skade med sin ryg. 

»Vi, der var tilbage, måtte desværre 
prioritere de løbende fagforeningsforret-
ninger frem for de lovede nyhedsbreve, 
hvilket jeg håber, at medlemmerne har 
forståelse for,« siger Rør og Blik formand 
Bjarne G. Petersen.

Blandt de begivenheder, der på grund 
af sygdom og uheld ikke er blevet infor-
meret om, er fagforeningens generalfor-
samling den 30. oktober. Det er et demo-
kratisk problem, der her i kortere form 
end sædvanligt rådes bod på, uanset at 
begivenheden fandt sted for efterhånden 
længe siden. 

Rør og Blik ramt af uheld
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Regeringen scorer, men mest i eget net

den situation, at alternativer måske er 
meget værre,« sagde Bjarne G. Petersen. 

Regeringen skal presses
Tilfreds med regeringens indsats i for-
hold til de 30.000 arbejdsløse, som står i 
fare for at miste deres dagpengeret i 2013 
på grund af den halverede dagpengepe-
riode, var Bjarne G. Petersen heller ikke.  

 »Jeg tror, at alle, der stemte på den 
nuværende regering ved valget i 2011 
havde en forventning om, at der ville 
komme en eller anden form for løsning 
på problemet, om ikke en fastholdelse 
af de hidtidige regler, så dog noget, 
som stillede sig i vejen for, at i tusindvis 
mister deres forsørgelsesgrundlag. Det 
er ikke sket, så der er ikke andet for, end 
at vi presser på for at få regeringen til 
føre en politik, der skaber flere arbejds-
pladser, og meget gerne grønne arbejds-
pladser inden for energiområdet. Selv 
om det koster her og nu, skal pengene 
nok komme tilbage, når vi får flyttet folk 
fra dagpenge til ordinær beskæftigelse,« 
påpegede Rør og Bliks formand.

Stof til eftertanke i TEKNIQ
Hug til arbejdsgivernes manglende evne/
vilje til at overholde overenskomsten var 
der også i beretningen. Det skærpede 
fokus på problemet, der har været siden 
de kuldsejlede overenskomstforhandlin-
ger i foråret 2012, har ført til, at der på 

forbundsplan har været afholdt 103 fæl-
lesmøder om overenskomstbrud, hvoraf 
de 54 har været rejst af Rør og Blik Kø-
benhavn. Det er, konstaterede Bjarne G. 
Petersen, flere sager end hele 3F Bygge 
og Anlæg har været involveret i.

»Det er i sig selv ikke noget at være 
stolt over, det viser blot, at der er noget 
galt med vores arbejdsgivere. Det burde 
give TEKNIQ stof til eftertanke, at vi har 
så mange sager – og at vi får medhold 
i så at sige dem alle,« mente Bjarne G. 
Petersen, som oplyste, at en meget stor 
del af overenskomstbruddene har drejet 
sig om forkert og for lav betaling af løn 
under sygdom.

Bjarne G. Petersen medgav, at arbej-
det med at få overenskomsten overholdt, 
desværre har taget tid fra fagforeningens 
tilstedeværelse ude blandt medlem-
merne, men at man satser på, at indsat-
sen trods alt har en opdragende effekt på 
arbejdsgiverne.

Lyspunkter i mørket
Midt i alt det sorte – med en regering, 
der ikke leverer varen, en dagpengere-
form, der truer tusinder på levebrødet 
og arbejdsgivere, der snyder på vægten 
– var der dog også lyspunkter i beret-
ningen.

Blandt dem var, at stadig flere vælger 
at få deres arbejde målt. Så mange flere 
er der tale om, at fagforeningens opmå-

ler, Karsten Pedersen, ikke kan over-
komme flere opgaver. Det kunne tale for 
ansættelse af endnu en opmåler, men så 
enkelt stiller tingene sig ifølge forman-
den ikke.

Udviklingen i medlemstallet var et 
andet, ganske vist beskedent lyspunkt.  
Selv om Rør og Blik stadig taber med-
lemmer, typisk folk, der holder op med 
at betale kontingent og derfor bliver 
slettet på grund af restance, er der i 
forhold til tidligere sket en opbremsning 
i afgangen. Dertil kommer, at der kom-
mer flere til fra ’de gule fagforretninger’, 
end der går den anden vej.’

På forbundsplan er Rør og Blik 
København den kreds, der mister flest 
medlemmer, men også den kreds, der 
har tilgang af flest nye, hvilket ifølge 
Bjarne G. Petersen viser, at arbejdet med 
at organisere og fastholde medlemmer 
virker. 

Alt andet lige må vi erkende, at 
regeringen ikke har været god 
nok. Den har i hvert fald ikke  
levet op til forventningerne,  
men vi er desværre stadig i den 
situation, at alternativer måske 
er meget værre
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Kampvalget mellem fire 
kandidater om tre pladser 
i bestyrelsen endte med, at 
de tre, som allerede sad i 
bestyrelsen, blev genvalgt.

Stemmetallene var.
Christian Ingebrekt  
Jensen 41
Henrik Baltzer 40
Jonas Lauritzen 36
Jacob Harris Bach 13

Det er nu, der skal findes en løsning for de op 
til 30.000 arbejdsløse, der risikerer at miste 
deres ret til arbejdsløshedsunderstøttelse inden 
2014.

Regeringens aftale om akutjob kan måske 
hjælpe lidt lige nu og her, men det løser absolut 
ikke problemerne og slet ikke på længere sigt.

Forslaget indebærer, at der skal findes 12.500 
arbejdspladser målrettet de langtidsledige. Det 
private arbejdsmarked skal øremærke 7.500 
jobs og det offentlige 5.000 jobs til dem, der 
risikerer at falde ud af dagpengesystemet inden 
1. juli 2013. For den ulejlighed får arbejdsgi-
verne 12.500 kr., såfremt de beskæftiger en 
langtidsledig i 6 måneder og kr. 25.000 i 12 
måneder. 

Problemet er blot, at der ingen garanti findes 
for disse job. Aftalen, som er indgået mellem 
regeringen og DA/KL. er frivillig forstået på 
den måde, at ingen kan pålægge en arbejds-
giver at ansætte en langtidsledig, dette er helt 
op til den enkelte arbejdsgiver. Da det sociale 
engagement ikke lige er det, som har været 
arbejdsgivernes stærke side, kan man have sin 
tvivl om, hvorvidt det vil ske nu. Med hensyn 
til det offentlige område kan det også blive 

vanskeligt. Foruden 5000 jobs til de langtids-
ledige, er der også alle de, der har krav på 
seniorjob, en gruppe der forventes at vokse i 
fremtiden.

Vi må derfor stadig forlange, at der kommer 
en mere varig og effektiv løsning i forbindelse 
med de kommende finanslovsforhandlinger. 
Genoptjeningsperioden skal igen nedsættes til 
6 måneder for, at de der allerede nu er røget 
ud af dagpenge-systemet får en chance for at 
generhverve deres dagpengeret, men også for 
de, der er så uheldige kun at have arbejde i kor-
tere perioder, hvilket ikke er et ukendt begreb i 
eksempelvis byggebranchen.

Vi må ligeledes forlange, at ingen kan miste 
retten til dagpenge, før de er blevet tilbudt et 
ordinært job på overenskomstmæssige vilkår,  
uanset om de har været arbejdsløse i 2 eller 4 
år.

Problemstillingerne omkring retten til efterud-
dannelse og opkvalificering, optjeningsret ved 
løntilskudsjob og udhulingen af dagpengedæk-
ningen er også ting, der skal findes en løsning 
på. 

Beskeden til regeringen må herfra derfor 
lyde: På med  arbejdstøjet, se at komme i gang.

Udtalelse

Valgt til 
bestyrelsen

Rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 udtaler fra sin  
generalforsamling den 30. oktober 2012:

Løsning Nu

Arkivfoto: Mark Knudsen/Monsun
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Hermed en opfordring til nuværende og 
kommende efterlønsmodtagere om også 
at tænke lidt på sig selv.

Slip opvaskebørsten, vaskemaskinen, 
sølvpudsekluden en gang eller to om 
måneden og kom til møde i efterløns-
klubben.  

I de tre år, hvor jeg selv har været med 
i klubben, har jeg oplevet at få mange nye 
venner og kollegaer, så jeg i dag står med 

en stor, rar og sjov omgangskreds. Den 
er opstået via vores møder og udflugter, 
som er meget kulturelle, og som har bragt 
os sammen med mennesker, der med 
ildhu og stor viden har guidet os rundt så 
forskellige steder som Naverhulen i Hel-
singør, bådfarten på Lyngby og Basværd 
Sø, Frihedsmuseet, Københavns Bymu-
seum og rundvisning på Holmen med en 
tur op i mastekranen for bare at nævnte 

nogle af de oplevelser, vi i efterlønsklub-
ben har haft sammen. 

En sjov ting: Det er altid godt vejr, når 
vi tager af sted.

Godt nytår

Freddy Røpke,  
formand for Rør og Bliks Efterlønsklub

Læserbreve

Slip opvaskebørsten og få nye venner

Pensionistklubbens forårsprogram
Mandag 28. januar: Socialrådgiver Anette Kappel og formand Bjarne G. 
Petersen orienterer om henholdsvis sociallovgivning og det faglige område. 

onsdag 13. februar: Besøg i Naverhulen i Helsingør.

Mandag 25. februar kl. 10.00 på lygten 10: Tidligere bliksekretær og 
nuværende regionsformand i DAI (Dansk  Arbejder Idræt) Bruno Cavagnaro 
fortæller om blandt andet krolf    en krydsning mellem kroket og golf.

Mandag 25. marts kl. 10 på lygten 10: Generalforsamling. 
Indskrivning til Sjoldenæsholm. Turen koster 150 kroner.

onsdag 24. april: Besøg på sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

Mandag 29. april kl. 10.00 på lygten 10: Anders Olesen, formand for 
Byggefagenes Samvirke, taler om byggefagenes fremtid. 
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Utætheden indbyder sine læsere til en quiz. Giv dit bud på 13 spørgsmål om 
2013 og se tiden an indtil januar 2014. Præmien – tre flasker god vin – går til 
den, der har flest rigtige gæt
Svarene sendes til Fagbladet Utætheden, Rør og Blik, Lygten 10, 2400 NV senest 15. februar

13 spørgsmål om 2013

Navn: .......................................................................................................................................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................................................................................................................................

Tlf.: ............................................................................................................................................................................................................................................

Ender OKforhandlingerne på det
offentlige område i konflikt?

Bonusinfo: Hvis de gør, 
er det nok fordi forhand
lingerne om lærernes ar
bejdstid bryder sammen. 

JA NEJ 

Er arbejdsløshedstallet i Rør og Blik
ved årets udgang lavere end i 
starten?

Bonusinfo: Der 
var 157 ledige ved 
årets start.
JA NEJ 

Rykker Brøndby ud af Superligaen?
Bonusinfo: Den 
tidligere storklub 
ligger på sidsteplad
sen, når turneringen 
genoptages i marts.

JA NEJ 

Beslutter et flertal af LOforbundene
at oprette fælles Akasse?

Bonusinfo: Flere af LO’s mindre forbund, 
blandt andre Blik og Rør, er stærkt tiltalt af 
ideen. 

.JA NEJ 

Skifter Helle Thorning Schmidt ud i
sin regering?

Bonusinfo: Ministerhol
det er ikke for stærkt, så 
måske kommer der et par 
nye ansigter til. 

JA NEJ 

Slutter West Ham United i top 6 i
den engelske Premier League?

Bonusinfo: Holdet 
fra Londons East 
End spiller god fod
bold, men truppen 
er smal og sårbar.

JA NEJ 

Kvalificerer Danmark sig til
slutrunden I fodbold i 2014 i 
Brasilien?

Bonusinfo: Efter kun at have indtjent to point 
i de tre foreløbigt spillede kampe ser det 
svært ud.

JA NEJ 

Genvælges Angela Merkel som
Tysklands forbundskansler?

Bonusinfo: Valget 
til forbundsdagen 
finder sted i sep
tember og Merkel 
regnes for favorit til 
at vinde det.

JA NEJ 

Får Socialdemokraterne flest 
borgmestre ved kommunalvalget?

Bonusinfo: For 
nuværende har 
Socialdemokra
terne 49 og partiet 
Venstre 31 borg
mestre.

JA NEJ 

Bliver VW Up! årets mest solgte
personbil?

Bonusinfo: VW’s 
mindste og billigste 
model tog prisen i 
2012 og gør det nok 
også i 2013.

JA NEJ 

Får Rør og Blik vendt 
medlemsudviklingen fra minus 
til plus?

Bonusinfo: Tilba
gegangen tog af i 
2012, men der er 
endnu  et stykke 
vej op til plusset.

JA NEJ 

Afløses Hugo Chavez på posten
som Venezuelas præsident?

Bonusinfo: 
Chavez ’ helbred 
er skrøbeligt, så 
muligheden er 
der.
JA NEJ 

Mister flere end 10.000 retten til 
dagpenge i årets løb?

Bonusinfo: Opsvin
get lader vente på 
sig og akutjobord
ningen i sig selv 

kan ikke skaffe alle udfaldstruede i arbejde. 
JA NEJ 
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rigtige svar 
om 2012 
Nej, Rør og Blik kom ikke i strejke ved 
OK 12

Nej, der blev ikke udskrevet folke
tingsvalg

Nej, Danmark klarede sig ikke videre 
fra gruppespillet ved fodbold EM

Ja, ledigheden faldt i Rør og Blik

Ja, Barack Obama blev genvalgt som 
præsident 

Nej, ingen af de 17 Eurolande gik 
bankerot

Ja, Vladimir Putin vandt præsident
valget i Rusland

Nej, FC København blev ikke dansk 
mester i fodbold

Nej, Caroline Wozniacki vandt ikke en 
Grand Slam turnering

Ja, Danmark tilsluttede sig finanspag
ten i EU

Ja, endnu et dansk pengeinstitut gik 
konkurs, nemlig Tønder Bank

Nej, vi vandt ikke flere end fire 
guldmedaljer ved OL i London. Men 
roeren og blikkenslageren Rasmus 
Quist var med til at vinde én af de tre, 
det blev til.

Ja, XY 43.042 gik anmærkningsfri 
gennem bilsyn. Bilen, en Citroën 
CX 2400 TRI Break fra 1987, tilhører 
Utæthedens journalist  –  og nej, den 
er ikke til salg!

Ingen havde hverken 13 eller 12 rig
tige. Flest rigtige, nemlig 11, havde 
Steen Pedersen, Højhuse 2 C, 2300 
København. Tre flaske god rødvin er 
på vej til vinderen.  

Juletræsfest 2012 

Fotos: Lærke Enoksen
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Arbejdsløse og sygemeldte medlem-
mer i kategori A, det vil sige fuldt 
betalende ordinære medlemmer, kan 
søge om nedsat kontingent hver gang 
de uafbrudt 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 tæl-
les de 17 uger.

Der vil rent teknisk blive tale om 
en fritagelse for kredskontingent i 
50 dage svarende til 550 kr. Nedsæt-
telsen gælder fra ansøgningen er 
modtaget og bevilget.

Ansøgningen skal være skriftlig 
enten på nedenstående formular, der 

fremover vil være i hvert nummer af 
Utætheden, eller på mail til fagfor-
eningen 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
 ✃

Ifølge lovenes § 6 skal fagforeningen senest seks 
uger før generalforsamlingens afholdelse modtage 
oplysning om, hvem der stiller op til de poster, som 
er på valg.
Det drejer sig på generalforsamling i april om 
følgende:
· Sekretær A (ansvar for landpriskurant og vvs
overenskomst)
· Sekretær B (ansvar for sikkerhed og miljø) 
· To bestyrelsesmedlemmer 
· Revisor 
· To til stemmeudvalg

Da generalforsamlingen finder sted 23. april, skal 
fagforeningen senest tirsdag 12. marts have at 
vide, om du stiller op – og til hvilken post. 

Kontingentsatser i 2013 
Fuldtid med efterløn 1530
Fuldtid uden efterløn 1063
60 årig med efterlønsbevis 1063
Fleksibel  efterløn 632
Nedsat forbundskontingent + Akasse 607
Nedsat afdelingskontingent + Akasse og efterløn 1196
Voksenlærlingen + Akasse og + efterløn 928
Voksenlærlingen med fri Akasse + efterløn 602
Lærlinge under 30 år med fra Akasse 135
Elever 135
Arbejdende pensionister 593
Forbundsmedlemmer udland 597
Pensionister (om året) 200

Opstilling af kandidater  
til bestyrelsen

Vi har ledige, som har været uden for arbejdsmarke-
det i lang tid, og de har sværere ved at komme ind 

igen via netværk. Derfor bør vi vise åbenhed ved at gøre le-
dige stillinger synlige. Akutjobordningen er ikke en ordning, 
hvor job bliver reserveret til en bestemt gruppe. Det handler 
om at give alle en fair chance for at komme til en samtale, 
men arbejdsgiveren skal som altid ansætte den person, han 
mener, egner sig bedst til jobbet. Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ
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Åbningstider

Fagforeningen
Mandagonsdag: 8.0016.00
Torsdag: 8.0017.00
Fredag: 8.0014.00
Telefon: 3583 2422
A-kassen
Mandag: 9.0011.30
Tirsdag: 9.0011.30 og 15.0016.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.0011.30 og 15.0016.30
Fredag: 9.0011.30

Rådgivningen ved Annette Kappel
Mandag    08:00 – 14:30
Onsdag    08:00 – 11:00
Torsdag   08:00 – 17:00

kalender

Generalforsamling
Tirsdag 23. april 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag 5. marts
Tirsdag 16. april

tillidsmandsmøde
Tirsdag 16. april

Fastelavnsfast 
Søndag 10. feb.Ring/skriv idéer og forslag  

til Utætheden.
Kontakt journalist Ivan  
Enoksen på 3583 2422 eller 
ive@blikroer.dk
 

Firma arbejdspladsen arbejde
Wicotec A/S Rovsingsgade 40 Nybyg
Basen Laurentsvej 59 (Novo) Nybyg  VVS
ENCO A/S – VVS Laurentsvej 59 (Novo) Nybyg  Sprinkler
Jeudan Servicepartner  Gammeltoftsgade 13 Nybyg
 (Københavns Universitet)
Henriksen & Jørgensen Sverrigsgade 24 Renovering
YIT A/S Hvidovre Hospital Taghus – renovering
Kirkebjerg VVS Kongens Nytorv 34 Renovering
Christoffersen & Knudsen Store Mølle Vej 30 Renovering
ENCO A/S VVS Amagerbrogade 262 Sprinkler
 (Gyldenrisparken))
WicotecKirkebjerg Vester Teglgade 16 Renovering/ombygning
IMS Lufthavns Boulevard 6 Køl
 (Cph. Lufthavn)

Firma arbejdsmiljørepræsentant
L&H Rørbyg A/S Søren Christiansen (Ekstern)
L&H Rørbyg A/S Jan Walfrid (Ekstern)
Basen A/S Michael Krautwald Gregersen
Københavns VVS A/S Brian Korshøj Jackson

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
 ✃

Din gode 
historie

Pensionistklubben
Møde sidste mandag i måneden. 
kl.10.00 i Byggefagenes Hus.

Formand for klubben er:
Finn Iwanouw
mobil: 2327 0890

døde siden sidste Utætheden 10 januar 2013

110225 Ole Axel Thorsen død d. 22122012 
181144 Jesper  Neergård død d. 26102012
020245 Torben Møller død d. 07032012
080419 August H. Ludvig Blom død d. 02012013
  

Nye tillidsrepræsentanter

henrik rolff  
Scharnberg
Dehlsen & Sønner A/S

lasse Ibsen
Søren Frederiksen A/S

Jan klæstrup nielsen 
Lindpro A/S  
– Glostrup

Jens harly hansen 
(Suppleant)  
Københavns  
Universitet 

Underskrevet tiltrædelsesoverenskomst  

GS VVS ApS
Hundige Strandvej 111 B, 2670  Greve

JJC VVS ApS
Gentoftegade 55 A, 4. th.
2820  Gentofte
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Id nr. 46612

Tøndeslagning ved  fastelavnsfesten i 2012

Fastelavnsfest 
Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

Søndag den 10. februar kl. 10

Fastelavnsboller, juice, kakao og kaffe · Tøndeslagning i forskellige 
aldersgrupper · Tillavning af masker · Præmier til de bedst udklædte  
Skrup af pølser, vand og øl

Billetpris: 20 kroner for både børn og voksne
Billetter købes i fagforeningen, dog mulighed for at bestille og betale billetterne på dagen
Fastelavnsfesten holdes sammen med Malernes Fagforening


