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Rør og Blik peger på
Lizette Risgaard
Et bredt flertal i Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse, herunder også
Rør og Blik Københavns repræsentanter,
går ind for, at den nuværende næstformand Lizette Risgaard bliver valgt som
ny formand for LO, når Harald Børsting
på kongressen i efteråret trækker sig.
Ud over Lizette Knudsen har indtil videre HKs forbundsformand Kim
Simonsen samt Flemming Vinther, der
er formand for Hærens Konstabel- og
Korporalforening meldt sig som kandidater til posten som LO-formand.

Gratis reklame for
16 mio. kr.

Årets udgave af DM i Skills, holdt i Bella
Center på Amager, satte med næsten
70.000 besøgende rekord. Men arrange-
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mentet nåede i kraft af en intensiv pressedækning ud til mange flere, end dem
der var fysisk til stede.
En opgørelse viser, at den samlede
omtale svarer til en bruttodækning på
41,7 millioner, det vil sige det antal læsere/seere/lyttere, der i alt er blevet eksponeret for DM i Skills via artikler på
web og print samt tv- og radioindslag.
Dækningen ville, hvis man havde
købt sig til den i annoncer, have kostet
16,5 millioner kroner.

Nye vvs-ofre for
dagpengeskandalen

Dagpengereformen, som har halveret
perioden med arbejdsløshedsunderstøttelse fra fire til to år og fordoblet genoptjeningskravet til ustøttet arbejde fra 26
til 52 uge, fortsætter sin hærgen.
Næsten 16.700 personer mistede i
2014 retten til dagpenge. Lagt sammen
med de 33.900, som i 2013 var ude for
det samme, betyder det, at flere end
50.000 er blevet ramt. Da reformen blev
vedtaget, forudsagde de ansvarlige, at
den, højt sat, ville komme til at berøre
4000 personer.
Hårdest er det gået ud over de ufaglærte, men ingen er gået fri. Heller ikke
blikkenslagere og rørlæggere.
A-kassernes Samvirkes opgørelse for
Byggefagenes A-kasse viser at 133 medlemmer af kassen – det være sig vvs’ere
eller malere – i 2014 mistede retten til
dagpenge, nogle tillige også retten til den
såkaldte arbejdsmarkedsydelse.

Allan Larsen, der er daglig leder af
Byggefagenes A-kasseafdeling i København, oplyser, at man i kassen har
kendskab 11 københavnske vvs’ere, som
i 2013 faldt ud af dagpengesystemet,
hvortil kommer to personer, som blev
frataget den såkaldte arbejdsmarkedsydelse.
»Det er, hvad jeg med sikkerhed kan
sige, men der er belæg for at tro, at det i
virkeligheden drejer sig om flere. I hvert
fald må vi konstatere, at andre og muligvis mere præcise opgørelser når frem til
højere tal end vi kan se i vores medlemsforrtegnelse,« siger Allan Larsen.

Kloge Åge’r kører
med klatten
Akademikere fylder ikke bare godt op i
folketing og regering, de kører også med
klatten i den offentlige debat, viser en
undersøgelse, tænketanken Cevea har
foranstaltet.
Over havdelen af alle indlæg i dags
pressens debatspalter er skrevet af
akademikere eller journalister, selv om
denne gruppe udgør mindre end otte
procent af befolkningen.
Til sammenligning er kun tre procent
af indlæggene skrevet af ufaglærte, som
ellers udgør 37 procent af befolkningen.
Helt vildt bliver det, når det drejer
sig om analyser, kronikker og den slags.
Her er det 72 procent af stoffet, som er
skrevet af akademikere og journalister.
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At Ryanair ønsker at etablere sig i Københavns Lufthavn er nok ikke mere nogen hemmelighed. At årsagen til at det irsk baserede flyselskab kan sælge billige
biletter er, at man katagorisk nægter at indgå overenskomst for personalet, er vel
også ved at være trængt ind hos de fleste, selv om det ikke er en sammenhæng,
selskabet selv reklamerer med.
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Redaktion:
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E-mail: ive@blikroer.dk
Oplag: 3400

Det er helt åbenbart et led i selskabets forretningsstrategi, at det ikke vil indgå
kollektive overenskomster. Ansættelsesaftaler skal efter Ryanairs opfattelse
indgås med den enkelte medarbejder uden fagforeningernes indblanding, og så
skal aftalerne i øvrigt munde ud i løn- og arbejdsforhold, der ligger langt under
de overenskomstmæssige vilkår, der elles gælder for, i dette tilfælde de ansatte i
flybranchen i Danmark.

Tryk: Rosenberg Bogtryk i Ballerup
Afleveret til postvæsenet:
31. marts 2015
Deadline for næste nummer:
19. maj 2015

Men forhåbentlig har Ryanair forregnet sig i tilfældet Københavns Lufthavn,
Serviceforbundet, der er medlem af LO, har fremsendt krav om overenskomst
og netop i disse dage afventes Arbejdsrettens svar på, om det er arbejdsretsligt
medholdelige at iværksætte sympatiblokader mod Ryanair, sådan som en række
LO-forbund, her i blandt Blik- og Rørarbejderforbundet, har tilkendegivet, at de
vil, såfremt der ikke opnås enighed om indgåelse af en overenskomst.
Ryanairs forretningsmodel repræsenterer endnu et forsøg på social dumping,
som vi kender dem alt for godt. En model, der er med til at undergrave vores
overenskomstsystem og vores fælles velfærd. Og en model, som indebærer, at
der betales lønninger, som folk ikke kan eksistere for, og som flyselskaber med
ordnede overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold har svært ved konkurrere
med.
Kampen for overenskomster er én, som skal vindes, også når det gælder flypiraterne i Ryanair. Husk altid, når du køber ydelser af den ene eller anden art, at
sikre dig, at den, der levere ydelsen, også har en overenskomst.
Ting, også flybilletter, kan købes for billigt.

Forsiden
Carsten Hansen, vvs-montør
fra Odense og minister for by,
bolig, landdistrikter og nordiske
forhold, er eneste minister i Helle
Thorning Schmidts regering med
håndværkerbaggrund.
Foto: Mark Knudsen/Monsun

Bjarne G. Petersen, formand for
Rør og Blik København
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Eneste arbejder
i en regering af
bogorme
15 ud af 20 ministre i Helle Thorning-Schmidts regering, statsministeren selv medregnet, har
læst sig til det, de kan. Eneste rigtige arbejder på regeringsholdet er vvs-montør Carsten Hansen,
minister for by, bolig og landdistrikter samt nordiske forhold.

n interview Selv om der i Carsten
Hansens svendebrev står, at han er rørog tyndpladesmed, bliver han på sin
folketings-biografi tituleret vvs-montør,
for det er sådan Carsten Hansen ser sig
selv – som vvs-montør.
»I hele mit voksenliv, indtil en arbejdsskade tvang mig til at skifte til et
job som varmemester, arbejdede jeg som
vvs’er, fortrinsvis som akkordsvend på
store byggerier,« siger Carsten Hansen.
Det havde været fedt her at kunne
skrive, at regeringens eneste minister
med håndværkebaggrund er rundet af
og skolet i Blik- og Rørarbejderforbundet, men det går ikke, og det er der to
grunde til.
Den ene grund er, at hans uddannelse
som rør- og tyndpladesmed, som i øvrigt
ikke udbydes mere, lå under Dansk Metal. Den anden er, at Dansk Metal, efter
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i sin tid at være sluppet af med de meget
for røde københavnske rørlæggere ved
frivilligt at aflevere dem til Blikkenslagerforbundet, ’glemte’ det medfølgende
løfte om også at eftersende rørlæggerne i
provisen til samme adresse.
Uanset at Carsten Hansen altså arbejdede som vvs-montør, var han henvist til
medlemskab af Dansk Metal. En krank
skæbne vil en del nok mene, men den
afholdt nu ikke Carsten Hansen fra at
kaste sig ind i kampen.

Arbejderklubben B 1909
Carsten Hansen tjente sin politiske karrieres første skulderstriber som formand
for lærlingene på de erhvervsfaglige
grunduddannelser (EFG) i Odense. Som
19 årig meldte han sig ind i Socialdemokratiet og kom snart ind i ledelsen af
den lokale partiforening, mens han ude

på byggepladserne ofte fungerede som
sjakbajs.
Fodbolden i Odense, som i 60’erne
virkelig var værd at tale om med på et
tidspunkt fire hold (Odense KFUM, B
1909, B 1913 og OB) i den bedste række,
drog også fordel af Carsten Hansens lyst
til at gøre en forskel i civilsamfundet. .
»Som barn, mens vi boede inde i
byen, spillede jeg i Thor Boldklub, og
da vi flyttede til udkanten af Odense,
skiftede jeg til Lundby Boldklub, kom i
klubbens bestyrelse og blev formand for
ungdomsafdelingen.«
Arbejderen i Carsten Hansen fornægtede sig heller ikke i valget af odenseansk
favoritklub.
»KFUM var for de hellige, B 1913 for
middelklassen, B 1909 for arbejderne
og OB for akademikerne. Jeg holdt til
enhver tid med B 1909,« siger Carsten

➧

Fotos: Mark Knudsen/Monsun
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Det der med møde til tiden, passe
sit arbejde, være klar klokken 7,
det er faktisk ret smart.
mens UTÆTHEDENs udsendte
➧ Hansen,
gør klar til at dreje samtalen væk fra al
den fodboldsnak over mod det mere
politiske.

Familietradition og en
sød vvs’er
Vi går lige på og hårdt.
Var du dårlig i skolen, siden du ’bare’
kunne blive håndværker?
»Jeg kommer fra en familie med
mange håndværkere, og da jeg gik ud af
skolen efter 9. klasse, var jeg helt på det
rene med, at jeg skulle være vvs’er. Sådan
en havde jeg første gang mødt som sekssyv årig, da vi fik indlagt fjernvarme der
hjemme og jeg opdagede, at det var det,
ham den i øvrigt meget søde vvs’er lavede, der gjorde, at der kom varmt vand
ud af hanerne på badeværelset. Jeg tror
nok, at min mor var en lille smule skuffet
over, at jeg ikke fik en studentereksamen,
for jeg havde faktisk ret gode karakterer
i skolen, men jeg var aldrig i tvivl om, at
jeg ville en anden vej. Og jeg vil da også
påstå, at folk, der har lært et håndværk,
har fået nogle arbejdsmetoder med i
købet, som er meget nyttige – også i politik. I mine syv år som gruppeformand
for vores folketingsgruppe irriterede det
mig frygteligt, at akademikerne, som der
var mange af, ikke kunne finde ud af at
møde til tiden, men kom dinglende det
famøse akademiske kvarter for sent. Det
der med at møde til tiden, passe sit arbejde, være klar klokken 7, det er faktisk
ret smart.«
Forklaring købt, men hvorfor lige
Socialdemokratiet?
»På min mors side kommer jeg af en
socialdemokratisk familie. Hun kunne
den røde sangbog udenad, og når vi stod
og vaskede op, blev der sunget af karsken
bælg. Det var helt legitimt at diskutere
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EFG, Odense, 1977, efter svendeprøve: Carsten Hansen midt for i forreste række.

politik og for os var der ingen tvivl om,
at socialdemokraterne var dem, der skaffede fremskridtene for arbejderne. Man
kunne i min familie ligesom ikke være
andet. Og dog. Jeg tror aldrig min far
har stemt på mig, han var ikke socialde-

mokrat, han var vist ikke noget, i hvert
fald ikke politisk engageret. Anderledes
med min morfar, som var en markant
figur i tømrer-snedkernes fagforening
og med til at starte Tømrernes Andelsselskab i Odense, hvor han selv kom til

Blå bog
Carsten Hansen, født 10. januar 1957 i
Odense
Kandidat for Socialdemokratiet i Odense
Sydkredsen fra 1995.
Valgt til Folketinget først gang marts
1998
Formand for Socialdemokratiets folketingsgruppe 2006 – 2011
Minister for by, bolig og landdistrikter
fra februar oktober 2011 samt fra februar 2014 tillige for nordisk samarbejde.
9. klasses afgangseksamen
Uddannet som rør- og tyndpladesmed
på EFG (Erhvervsfaglig grunduddannelse).
Carsten Hansens far var jord- og betonarbejder, mens moderen var udlært som
tilskærerske.
Carsten Hansens hustru, med hvem han
har to døtre med, er hjemmehjælper.

at arbejde. Hvis man var meget faglig
aktiv, som han jo var, risikerede man at
blive blacklistet og få svært ved at finder
arbejde andre steder end i kooperationen,« siger Carsten Hansen, der som
formand for kaffeklubben Rustbankerne
regnes for at tilhøre Socialdemokratiets
venstrefløj.
»Man siger, at hjertet sidder til venstre for midten, og det gør mit i hvert
fald. Socialdemokratiet skal efter min
menig være et parti for almindelige
mennesker.”

Derfor tog Helle Carsten
med på holdet
Det kan forekomme umiddelbart sært,
at Carsten Hansen – arbejder, venstreorienteret og en af Frank Jensens støtter
i kampen om formandsposten Socialdemokratiet – sidder som minister i Helle
Thorning-Schmidts regering.
Hvad er forklaringen, Carsten Hansen?
»Efter opgøret mellem Frank og Helle

regerede højrefløjen i Socialdemokrater
alene. Det var uholdbart, set i lyset af at
de to fløje vel var nogenlunde lige store.
Det kom til et opgør om flygtninge- og
indvandrerpolitikken, hvor det gik ret
dramatisk for sig. Efter det indså en del
på højrefløjen, at man nødt til at samle
partiet. Kaffeklubben Aldrig Mere 11.
april var gået i opløsning, efter at Frank
var stoppet, og venstrefløjen gik lidt hvileløst omkring. På det tidspunkt havde
jeg lige læst Bo Lidegaards bog om Krag
(socialdemokratisk statsminister 196268/1971.72, red.), der mente at kaffeklubberne var partiets rustbankere, dem,
der holdt skibet sejlklart og på rette kurs.
Krag var ikke kede af at have de der debatklubber, mens Helle ville gøre op med
dem. Alligevel kom man til mig som
talsmand for Rustbankerne og spurgte,
om vi ikke skulle forsøge at skabe et
fælles projekt, hvor vi reelt delte magten
i partiet. Jeg blev gruppeformand og der
blev bygget et tillidsfuldt samarbejde op,
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Jeg plejer at gerne at sige, at
boligen er det næst vigtigste valg
i ens liv. Det vigtigste er valget af
partner,

➧

selvfølgelig med fortsatte diskussioner
om partiets linje, men hvor vi også fandt
frem til de nødvendige kompromisser.
Deraf fulgte, at når der skulle sættes et
ministerhold, var det folk fra den ledelse,
der nu var, som skulle med på holdet.
Der var ikke nogen, som fik at vide, at du
kan blive det eller det. Og det tror jeg var
klogt, nogen kunne jo gå og blive sure.
Jeg havde det selv sådan, at jeg ville være
glad, hvis jeg blev minister, og hvis jeg
ikke gjorde, så var der ikke noget at gøre
ved det.«

Driftssikker forligsmager
UTÆTHEDEN har spurgt journalister,
som har deres daglige gang på Christiansborg, om deres bedømmelse af Carsten Hansens håndtering af jobbet som
minister. På positivsiden anfører de,
at han er driftsikker, god til at skabe
brede forlig og er én, der får tingene
gjort. Efter de adspurgte journalisters
mening er han til gengæld ikke nogen
stor folketaler. Noteret bliver det også,
at Carsten Hansen, sammen med Heller Thorning Schmidt, er den eneste
af regeringens ministre, der har den
samme departementschef, som da han
trådte til.
Forelagt karaktergivningen siger Car-
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sten Hansen, at den nok rammer meget
godt, bortset fra det med talegaverne.
»Jeg har, alene på boligområdet, lavet
otte brede forlig. Jeg plejer at gerne at
sige, at boligen er det næst vigtigste valg
i ens liv. Det vigtigste er valget af partner,
men det andet er jo det valg, der afgør,
hvor man levet sit liv, hvem skal man bo
ved siden, hvor skal børnene gå i skole.
Tit og ofte er boligen tillige den største
investering, man kommer til at foretage.
Derfor er boligpolitik noget specielt, den
påvirker så mange, og derfor må den
aldrig blive en kastebold. De borgerlige
sad i 10 år og flyttede ikke et komma,
uanset at boliglovgivningen trængte til
både modernisering og ændringer, for
der var rigtig mange mennesker, som
blev præsenteret for uanstændigt store
fraflytningsregninger.«
Hvad karakteriserer en god politisk
håndværker?

Man kan ikke være politiker på
det niveau, hvor jeg nu befinder
mig, uden at kunne lide at tale
med mennesker.«

»At han ved, hvad han vil give, men også
hvad han vil have til gengæld – og at han
er parat til at give plads til andre end sig
selv. Det håndværk kan jeg nu, fordi jeg
har været medlem af Tinget 17 år og som
gruppeformand siddet med ansvaret
for store løsninger som f.eks. Femernforbindelsen. Det englænderne kalder
common sense, altså ganske almindelig
snusfornuft, det betyder noget. Når man
har med andre menneskers penge at
gøre, så skal man behandle dem som var
de ens egne. Sværere er det ikke.«
Og så er lige den med talegaverne.
»Når jeg står blandt en flok håndværkere og holder en 1. maj tale, så plejer
det nu nok at kunne spænde af. Man kan
ikke være politiker på det niveau, hvor
jeg nu befinder mig, uden at kunne lide
at tale med mennesker.«
Hvordan er det at være den eneste med
håndværkerbaggrund i en forsamling af
akademikere?
»Der har op gennem tiden været en
tendens til at folk har undervurderet mig
lidt, men spørger du rundt i gruppen og
blandt mine kolleger fra også andre partier, er der respekt omkring det forhold,
at jeg respekterer andre mennesker, men
også ved, hvad jeg vil have.«

Spørgsmål og svar
Regner du med at kunne fortsætte som
minister efter det valg, som snart kommer?
»Jeg arbejder benhårdt på, at regering kan fortsætte, helst i kraft af et
godt socialdemokratisk valgresultat.
Der er dog ingen tvivl om, med de
målinger, der er nu, at det kræver, at
vi komme stærkt fra baghjul, ligesom

Per Pedersen, verdensmesteren i sprint
fra Odense, var så god til. Men lad os
nu se. Der har været nogle målinger
her på det sidste, hvor vi ligger tæt på
det seneste valgresultat. Jeg spår, at det
næste valg bliver tættere, end de fleste
går og regner med, og jeg kan jo se, at
danskerne hellere vil have Helle end de
vil have Lars Løkke. Der er også en del
respekt omkring vores statsminister,
hun står endnu, selv om nu har været
udsat for rimeligt meget.«
Hvad får en københavnsk blikkenslager, som efter at siddet og kigger ud over
mulighederne, beslutter sig for at stemme
på de blå, ud af det?
»For det første går kampen mod
social dumping fuldstændig i stå. Den
har vi sammen med venstrefløjen ellers
fået kraftigt opprioriteret. Jeg har i øvrigt
i dag fået vedtaget en lov, som giver
mulighed for at bygge mere alment.
Den mulighed mister vi garanteret også.
Der ud over får vi det, Venstre kalder
nulvækst, som betyder, at der skal fyres
5500 mennesker i landdistriktskommun
erne, hvorefter den offentlige sektor ikke
kan følge med en udvikling, hvor der
bliver færre i den vanskelige alder mellem 17 og 65, men flere børn og mange
flere ældre.
Har du gennemskuet, hvad Venstre
mener, når de taler om et moderne kontanthjælpsloft?
Ja, de vil sætte ydelsen ned. Det er i
øvrigt ikke noget moderne ved, det er
det, Venstre altid vil.
Min redaktør, formanden for Rør og
Blik, Bjarne G. Petersen, vil godt vide, om
du strittede imod, da I liberaliserede autorisationsreglerne på vvs- og el-rådet?
Det er dårlig stil at bære interne
uenigheder i regeringen ud i offentligheden, men jeg vil godt sige, at jeg har
diskuteret sagen med min partifælle,
erhvervs- og vækstminister Henrik Sass
Larsen og også givet til kende, at jeg ikke
var tilhænger af opblødningen,« siger
Carsten Hansen, hvis svigersøn, Thomas
Koster Eriksen, sidder i bestyrelsen for
Blik- og Ørarbejderforbundets afdeling
i Odense.

Ministrene og deres baggrund
Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S): Cand.scient.pol
Økonomi-og indenrigsminister Morten Østergaard (RV): Cand.scient.pol
Finansminister Bjarne Corydon (S): Cand.scient.pol
Udenrigsminister Martin Lidegaard (RV): Cand.com
Justitsminister Mette Frederiksen (S): Master i Afrika-studier
Forsvarsminister Nicolai Wammen (S): Cand.scient.pol
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV): Cand.scient.pol
Kultur-og kirkeminister Marianne Jelved (RV): Cand.pæd
Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen(S): Ingen formel uddannelse
Minister for by, bolig og landdistrikter samt for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S):
VVS-montør
Undervisningsminister Christine Antorini (S): Cand.com
Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S): Cand.jur
Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV): Socialpædagog
Erhvervs-og vækstminister Henrik Sass Larsen (S): Bachelor i forvaltning
Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV): Journalist
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Dan Jørgensen (S): Cand.scient.pol
Handels-og udviklingsminister Mogens Jensen (S): Fagbevægelsens lederuddannelse
Transportminister Magnus Heunicke: Journalist
Miljøminister Kirsten Brosbøl (S): Cand.scient.pol
Skatteminister Benny Engelbrecht(S): Handelsuddannet
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Opmåling boomer, men
mindst i København
n arbejde Omfanget af opmålt rørarbejde blandt medlemmer af Blik og
Rørarbejderforbundet steg i 2014 efter
alle målestokke: Antal regnskaber, antal
timer, akkordsum og fortjeneste.
Afvigelser fra det overordnede billede af fremgang er der dog, og den gør
sig gældende i København. Her er der
i forhold til året før tilbagegang både
hvad angår antallet af regnskaber (fra
34 til 24), antallet af timer (fra 77.366 til
62.815) og den udbetalte akkordsum (fra
23.959.742 til 20.158.095 kroner).
Til gengæld er det i København,
ligesom tilfældet er i forbundets andre
kredse, gået fremad med indtjeningen,
men i København mere end andre
steder, nemlig fra 309,69 kroner i timen i
2013 til 320,91 kroner sidste år.

Den gennemsnitlige timelønsfremgang lå for landet som helhed på de
mere beskedne 1,52 kroner, hvilket Blik
og Rørarbejderforbundet tilskriver den
udeblevne satsreguleringer i rørprislisten
på grund af TEKNIQs OK-boykot.
Opmåling af blikarbejde har ingen
steder noget stort omfang, men hvad angår Kreds København, altså Rør og Bliks
domæne, har den i en årrække slet ikke
figureret i statistikken. Det bliver der nu
måske lavet om på.
Rør og Blik-opmåler Karsten Pedersen forklarer: »Jeg er rørlægger og som
sådan ikke i stand til på forsvarlig vis
at måle blikarbejde op. Når medlemmer henvender sig om assistance på det
felt, hvilket sker sjældent, har vi derfor
henvist dem til Kreds Sjælland, som

Henrik Roos, ny opmåler som kan det der
med blik.

har opmålere, der har den nødvendige
kompetence og som gerne stiller sig til
rådighed. Det nye er, at vi med ansættelsen af Henrik Roos som ekstra opmåler
nu selv kan, idet han er blikkenslager af
uddannelse og har gennemgået kursus i
opmåling efter landspriskuranten.«

Arbejderhistoriefestival 25. april 2015
n kultur Trotskister, sex-reform, velfærd
og kvindestemmeret er blandt programpunkterne, når Arbejdermuseet i Rømersgade 22 for andet år i træk og igen
med økonomisk støtte fra Byggefagenes
Samvirke, herunder Rør og Blik København, slår dørene op for en såkaldt arbejderhistoriefestival
Arrangørerne skriver om begivenheden: Igen i år kan du deltage i vores populære arbejderhistoriefestival. Her vil
vi gennem foredrag, debatter og meget
mere sætte arbejderhistorien i fokus. Temaerne er mangfoldige, og du kan bl.a.
høre om kulturkamp om det »ræve røde
DR«, au-pair-problematikken i historisk
lys, mellemkrigstidens sex-revolution,
terrorismens tankegods og meget meget
mere. I en stor politisk debat lægger vi

10

UTÆTHEDEN · april 2015

op til diskussion om venstrefløjens forhold til velfærdsstaten.
Det er et mål med festivalen at give

et historisk perspektiv på det samfund,
som vi i dag oplever, men som er under
voldsom forandring.
Festivalen har en åben og folkelig
form, som forhåbentlig vil tiltrække en
bred gruppe af samfundsinteresserede.
Under festivalen overrækkes også Arbejderhistorieprisen på 15.000 kr. Prisen
tildeles den student, som siden sidste
afleveringsfrist har afleveret den bedste
hovedfagsopgave, speciale eller ph.d.afhandling om et tema inden for dansk
eller international arbejderhistorie.
Prismodtageren vil efter overrækkelsen kort præsentere sit speciale, og der
vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.
Læs det fulde program for festivalen
på www.arbejdermuseet.dk
Deltagelse er gratis.

Godt, skidt og et sted midt imellem
Hvordan tegner den nære
fremtid sig for installationsbranchen?
n branchen Skal man tro en statusopdatering, som TEKNIQ har foretaget på
baggrund af udsagn fra medlemsvirksomheder inden for såvel vvs- som og
el-området, afhænger det af, hvor der
spørges.
Ejer mester et firma i hovedstandsområdet eller på Sjælland, er svaret, at
den såmænd tegner ret udmærket.
Nordjyderne ser derimod mørke
skyer på himlen, ligesom man i Region
Midtjylland og i Region Syddanmark,
omfattende Syd- og Sønderjylland samt
Fyn, sagtens kan styre optimismen.
Når der i hovedstadsområdet forventes øget aktivitet i 2015, skyldes det især
offentlige investeringer i infrastruktur.
»Renovering og bygning af nye
hospitaler, universiteter, skoler og andre
institutioner kommer til at skabe et
marked, hvor det offentlige er en stor
driver for vækst. Desværre holder både
erhvervslivet og de private forbrugere
sig tilbage på grund af den økonomiske
usikkerhed,« siger Henrik Fugmann til
bladet Dansk VVS.
Henrik Fugmann, der er indehaver af
elinstallationsfirmaet Fugmann A/S samt
formand TEKNIQ-råd Hovedstaden og
medlem af TEKNIQs bestyrelse, forudser, trods forventningen om stigende
opgavemængde, fortsat stærk priskonkurrence og dermed vanskeligheder med
at tjene på opgaverne.
»Vi burde have oplevet større konsolidering i branchen og jeg tror den
kommer nu, men om det bliver i år eller
i 2018 er vanskeligt at sige. Mange opgavetyper kræver et større spektrum af
kompetencer og økonomi, før man kan
byde på dem. Vi ser da også allerede, at
der bliver færre helt små virksomheder,

og at der kommer flere til i gruppen af
noget større installatører.«
Indtjeningsvanskeligheder kender
man til også uden hovedstadsområdet.
Steen Jensen, der er afdelingsleder i
Lindpro og næstformand for TEKNIQråd Syddanmark, tror således på en lille
stigning i aktiviteten i 2015, men han
frygter, at konkurrencen kommer til at
skabe meget lave priser.
»Jeg hører stadig medlemsvirksomheder, som fortæller, at de tjener på 75
procent af opgaverne, men taber penge
på den sidste fjerdedel. Her er det nok
gavnligt igen at gå forretningen igennem med tættekam og sige farvel til de

opgaver, man ikke tjener på,« siger han
til Dansk VVS.
Flere at de adspurgte virksomhedsledere gør sig desuden tanker om, hvordan
branchen sikrer sig, at den nødvendige
arbejdsstyrke er til rådigheden i fremtiden.
»Det må være et nytårsforsæt for os
alle, at vi tager fat på at uddanne flere
lærlinge og, for vores vedkommende,
benytter os af muligheden nu, hvor
vvs-ventilationsuddannelsen er blevet
placeret på erhvervsskolen i Aalborg,«
påpeger således Per Møller Christensen,
er der formand for TEKNIQ-råd Nordjylland og afdelingsleder i Bravida.
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Dødsulykke i
jernspunset
udgravning
51 årig jord-og
betonarbejder fra NCC
dræbt, da 2 ton tung
jernplade 2. februar rev sig
løs og væltede ned over ham
i fjernvarmeudgravning på
Børskovvej i Emdrup
n arbejdsmiljø Brugen af jernplader
til spunsning af siderne i blandt andre
den slags kanaler, som medlemmer af
Rør og Blik arbejder i, når de trækker
fjernvarmerør, vinder frem på træets
bekostning. Jernet er mere vejrbestandigt, regnes for at være lettere at montere
og udgør derfor et økonomisk attraktivt
alternativ til brugen af træ som spunsmateriale.
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Arbejdsmiljørepræsentant og rutineret
fjernvarmemand Søren Knudsen

Arbejdstilsynet har ved gennemgangen
af sagens omstændigheder ikke fundet
anledning til kritik af sikkerhedsforholdene på ulykkesstedet. Hvad politiet,

der som altid ved arbejdsulykker med
dødelig udgang er inddraget, når frem
til, er endnu uafklaret.
Arbejdsmiljørepræsentant og rutineret fjernvarmemand Søren Knudsen fra
Brøndum VVS vurderer, på baggrund af
de oplysninger, han er kommet i besiddelse af, at ulykken skyldtes en menneskelig fejl.
Alligevel synes han, at sagen sætter
spørgsmål ved brugen af jernplader som
spunsmateriale.
»Tre ting. For det førte er de meget
tunge, så vi er virkelig på den, hvis der,
af den ene eller anden grund, sker en
sammenstyrtning og vi får plader hen
over os. For det andet er pladerne af et
materiale, jern, som de såkaldte soldater,
der spændes ud mellem udgravningens
to sider, også er gjort af. Jern mod jern
indeholder, medmindre der laves et
specifikt forankringspunkt, en fare for
udskridning. Faren er mindre, når jernsoldaterne spændes ud mellem to sider,
som er af træ. Og for det tredje er det i
højere grad muligt at tilpasse træspunsen til de faktiske forhold i kanalen, end
det er med jernspuns,« påpeger Søren
Knudsen.
Som det fremgår af fotografierne, som
stammer fra udgravningen på Børskovvej i Emdrup og er taget efter ulykken, er
der gjort forsøg på at tage højde for den
problematik, Søren Knudsen peger på:
Jern mod jern er farligt, jern mod træ er
bedre.
Efter Søren Knudsens mening er den
fundne løsning bare ikke god nok.
»Læg mærke til, at soldaterne ganske
vist ender i et bræt af træ, at denne ikke
på anden måde er fastgjort jernspunsen, Det betyder, at der under de rette,
uheldige omstændigheder stadig kan ske
udskridning,« siger Søren Knudsen.
NCC har, angivelig på grund af dødsulykken, indtil videre indstillet brugen
af jernspuns og igangsat et undersøgelsesarbejde, der skal finde ud af, hvordan
jernspuns kan bruges på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. NCC
er således ikke indstillet på at vende
tilbage til brugen af træspuns.

Et fremskridt i kampen mod
social dumping
n arbejdsmarked Det siger formanden for
Rør og Blik Bjarne G. Petersen om en
halvanden måned gammel afgørelse fra
EU Domstolen, som faldt meget bedre
ud, end der var lagt op til i en forhånds
tilkendegivelse fra domstolens generaladvokat.
Sagen, der vedrører 186 udstationerede polske arbejdere på et finsk
atomkraftværk, er nemlig endt med, at
domstolen har fastslået som princip, at
lønreglerne i det land, hvori arbejdet udføres, også gælder for de udstationerede
fra andre lande.
En arbejdsgiver, der udstationerer
medarbejdere i andre lande, er derfor
ikke frit stillet i forhold til en mindsteløn
og slet ikke, hvis valget foretages ud fra
et ønske om at give lavere lønninger end
dem, den lokale arbejdskraft får.
Om et andet kendepunkt i sagen,

Formanden for Rør og Blik Bjarne G. Petersen

nemlig den finske fagbevægelses ret til at
føre sag for de polske arbejder, blev der
også skabt klarhed. Den polske arbejdsgiver, der havde en afdeling i Finland,

mente, at det kunne finnerne ikke, da det
i Polen er forbudt lønmodtagere at overdrage krav til en faglig organisation. At
Polen har sådanne (sindssyge, red. bem.
) regler, er imidlertid helt irrelevant, når
polakkerne arbejder i Finland, fastslog
dommerne.
»EU Domstolen må have haft en god
dag den 12. februar, da afgørelsen blev
bekendtgjort, for jeg kan ikke se andet
end, at det her bliver en hjælp for os
i vores bestræbelser på at forhindre,
at social dumping vinder indpas på
vvs-området,« siger Bjarne G. Petersen,
blandt andet med henvisning til den
situation, som opstår, hvis den spanske
vvs-virksomhed Instalaciones Inabensa
tager egne folk med sig, når de snart skal
i gang med vvs-arbejdet på Niels Bohr
byggeriet i København.

Overraskende TEKNIQ-sejr i EU
n surt show Det er ikke aldersdiskriminerende at nægte en medarbejder, der
bliver opsagt fra sit job efter at have nået
folkepensionsalderen, en fratrædelsesgodtgørelse på mellem en og tre måneders løn.
Det har arbejdsgiverorganisationen
TEKNIQ fået EU Domstolens ord for i
en principsag, som har sit udspring hos
en 67 årig ingeniør i vvs-virksomheden
ENCO A/S.
Udfaldet må siges at være overraskende, eftersom Folketinget med virkning
har 1. februar har gennemført en ændring af Funktionærloven i forventning

om, at dommen ville gå TEKNIQ imod.
Det gjorde den ikke, så nu må loven
antagelig laves om igen.
Om rækkevidden af dommen siger
souschef i TEKNIQs arbejdsmarkedsafdeling, advokat Charlotte Ketelsen, som
førte sagen ved EU Domstolen: »Alle
danskere har ret til folkepension, når de
opnår den givne alder. Der er derfor ikke
noget behov for at tildele en fyret 65-årig
med ret til folkepension en godtgørelse.
Der er ikke noget behov for «at mildne
overgangen til nyt erhverv, som det er
meningen bag fratrædelsesgodtgørelserne i loven«.

Advokat Charlotte Ketelsen
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Generalforsamling
Rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 holder ordinær generalforsamling
tirsdag 21. april kl. 17.00 i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af protokol
3) Bestyrelsens beretning
4) Regnskab
5) Valg af
1 sekretær (blik og rør). Bjørn Due genopstiller.
1 sekretær (sikkerhed og miljø). Allan Leegaard genopstiller.
2 bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Hansen og Jimmi Hakmann Nielsen genopstiller
1 revisor. Jan Brylow genopstiller
2 stemmetællere. Finn Iwanouw og Leo Borglund genopstiller.
6) Indkomne forslag
Kolleger, der modtager valg, skal være til stede på generalforsamlingen eller have meldt
lovligt forfald.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før
generalforsamlingen, det vil sige senest mandag 13. april.
Kontingent-kvittering forevises ved indgangen. Marts måned 2015 skal være betalt.
Generalforsamlingen slutter senest kl. 21.00.
Inden generalforsamlingens start kl. 17.00 serveres håndmadder.
Vel mødt.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014
			
2014
Note			
1000 kr.
			
1
Kontingent, netto
8.783.813
8.903
Opmålergebyr
427.679
596
Andre indtægter
357.301
97
			
Indtægter
9.568.793
9.596
			
2
Personaleudgifter
6.435.888
6.589
Administrationsudgifter
575.405
595
Ejendommens drift
1.105.561
1.066
Faglige udgifter
1.133.422
1.222
Andre udgifter
177.036
162
			
Udgifter
9.427.312
9.634
			
Resultat før finansielle poster
141.481
-38
3
Finansielle poster, indtægter
584.429
93
			
Resultat før skat
725.910
5
4
Skat, indtægt
24.798
145
			
Årets resultat, overskud
750.708
200
			
Der foreslås fordelt således:		
Til fagforeningens egenkapital, overskud
750.708
200
Til andre reserver, overskud
0
0
		

Balance pr. 31. december 2013

750.708

200

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for fagforeningen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse A-virksomhed. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Kontingentindtægter
Fagforeningens andel af medlemmets kontingent
indregnes i resultatopgørelsen, såfremt kontingentet er forfaldent.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder
regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
fagforeningens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes
med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer.
Ekstraordinære indtægter og omkostninger
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra
begivenheder eller transaktioner, der klart afviger
fra den ordinære drift, og som ikke forventes at
være af tilbageværende karakter.
Materielle anlægsaktiver
Tilgang af inventar og EDB anskaffelser udgiftsføres
fuld ud i regnskabsåret.

		
Tilgodehavender
AKTIVER		
Tilgodehavender måles til nominel værdi med
Værdipapirer
8.754.203
8.356
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forvenDeposita
0
0
tede tab.
			

Anlægsaktiver i alt
8.754.203
8.356
Periodeafgrænsningsposter
			
Periodeafgrænsningsposter indregnes under aktiTilgodehavender
792.590
719
ver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølTilgodehavende renter
96.033
85
gende regnskabsår.
Forudbetalte omkostninger
18.013
44
Likvide midler
16.040.109
15.885
Periodeafgrænsningsposter indregnes under pas			
siver omfatter modtagne betalinger vedrørende
Omsætningsaktiver i alt
16.946.745
16.733
indtægter i efterfølgende år.
			
Aktiver i alt
25.700.948
25.089
Værdipapirer
			
Værdipapirer indregnes under omsætningsaktiver
PASSIVER		
omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der
5
Andre reserver
8.028.408
8.028
måles til dagsværdi på balance tidspunktet.
6
Fagforeningens egenkapital
16.091.507
15.341
			
Egenkapital
Egenkapital i alt
24.119.915
23.369
I andre reserver indgår vedtægtsbestemte eller be			
styrelsesbesluttede henlæggelser til strejkeformål
Kreditorer
208.874
246
og fanefond. Til og afgang sker via overskudsdispoAnden gæld
1.372.159
1.474
neringen.
			
Kortfristet gæld i alt
1.581.033
1.720
Finansielle gældsforpligtigelser
			
Passiver i alt
25.700.948
25.089
Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til
			
leverandører samt anden gæld, måles til nominel
7
Eventualforpligtigelser		
værdi.
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Noter til årsregnskabet		2013

			
1000 kr.
Kontingent, netto			
Kontingentindtægt
8.903.888
8.995
- Kontingent til Blik og Rør Ungdom
130.626
120
Kontingent tidligere år
10.551
28
			
8.783.813
8.903
2
Personaleudgifter			
Løn og gager
5.354.531
5.466
Sociale omkostninger
83.022
97
Pensioner
518.860
523
Lønsumsafgift m.v.
340.948
334
Personaleomkostninger i øvrigt
138.527
169
			
			
6.435.888
6.589
Fagforeningen har beskæftiget gennemsnitlig 14 medarbejdere.		
			
3
Finansielle poster, indtægter			
Finansielle indtægter			
Renteindtægter
397.008
412
Udbytte
1.600
3
Realiseret og urealiserede kursgevinster
221.927
0
			
Finansielle udgifter		
Renteudgifter
18.740
0
Realiseret og urealiserede kurstab
17.366
322
			
584.429
93
4
Skat, indtægt			
For meget betalt skat for tidligere år, inkl. godtgørelse
24.798
145
Foreningsskat 2014
0
0
		24.798
145
5
Andre reserver			
Konfliktfond		
Saldo pr. 1. januar 2014
7.993.760
7.994
Årets resultat
0
0
				
Konfliksfond pr. 31. december 2014
7.993.760
7.994
			
Fanefonden		
Saldo pr. 1. januar 2014
34.648
34
Årets resultat
0
0
			
Fanefonden pr. 31. december 2014
34.648
34
			
Andre reserver pr. 31. december 2014
8.028.408
8.028		
		
6
Fagforeningens egenkapital			
Saldo pr. 1. januar 2014
15.340.799
15.141
Årets resultat, overskud
750.708
200

1

			
16.091.507
15.341
7
Eventualforpligtigelser		
Opnår en tillidsmand ikke genvalg, erholder vedkommende løn i 1-3 måneder,
såfremt vedkommende ikke er pensionsberettiget
eller finder anden beskæftigelse indenfor denne periode.			
Ifølge Blik og Rørarbejderforbundets love er afdelingen forpligtiget til at foretage
udbetalinger til strejkeformål, som er medtaget under egenkapitalen.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873

Vi har revideret årsregnskabet for Rør og Blikkenslagernes
Fagforening af 1873 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab,
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har ud ført revisionen
i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger
og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,
om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at
opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol,
der er relevante for fagforeningens udarbejdelse af et års-

regnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed
er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af fagforeningens interne kontrol. En
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg
af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation
af årsregnskabet.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende
billede af fagforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fagforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København, den 27. februar2015
Revisionsinstituttet
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Bjarne Ingstrup
statsautoriseret revisor

Påtegning - bilagskontrollører
I henhold til fagforeningens love har vi foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmaterialet og fundet det i overensstemmelse med bogføringen.
Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til lov om fonds- og foreningslovgivningen.
København, den 27. februar2015
Jan Brylow
kritisk revisor

Vagn Larsen
kristisk revisor
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Tre af de nye i
bestyrelsen – fra
venstre: Daniel
Smerlov, Kristoffer
Elgaard og Søren
Bo Petersen.

Lærlingene har fået ny ledelse
Medlemmerne af Rør og Blik Ungdom,
som deltog i det for nyligt afholdte
årsmøde for lærlinge, benyttede lejligheden til at vælge seks personer til en ny
bestyrelse.
Tre af dem, nemlig Kristoffer Elgaard,
Søren Bo Petersen og Daniel Smerlov,

blev desuden valgt til at sidde i vvs-lærlingenes landsudvalg.
De øvrige tre medlemmer af bestyrelsen er Kim Reinhardt Petersen, Mikkel
Christiansen og Oguzhan Abdulghani.
Derudover yder hidtidige formand
for Rør og Blik Jeff Reuter bestyrelsen en

hjælpende hånd som med forordnet som
en slags støttepædagog.
Ved redaktionens slutning havde
bestyrelsen endnu ikke konstitueret sig
med formand, kasserer og sekretær.

Nedsat kontingent til ledige og syge
Arbejdsløse og sygemeldte medlemmer 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 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 fremover vil være i hvert nummer af Utætheden, 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.

Ansøgning om nedsættelse af fagforeningskontingent efter 17 ugers uafbrudt ledighed eller sygdom.
Ved ansøgning på grund af sygdom skal foreligge dokumentation.
Navn: .............................................................................................................................................................................................................
Personnummer: ...........................................................................................................................................................................................

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

Nye pladser

Åbningstider

Firma
Christoffersen & Knudsen
Christoffersen & Knudsen
Fredensborg Teknik
Kemp & Lauritzen A/S
Caverion A/S
Christoffersen & Knudsen
Poul Christensen

Arbejdspladsen		Arbejde
Ulrik Birchs Allé 2-14		Renovering
Jeppes Allé 10		Renovering
Snerlehaven 18		Renovering/vand
Kettegårds Allé 30		Renovering/ombygning
Kornvænget 4		Renovering
Vestbanevej 12-22		Renovering
Øselsgade 10
Renovering

Nye tillidsmænd

Ny arbejdsmiljø-repræsentant
Firma		Arbejdsmiljørepræsentant
Bravida Danmark A/S – VVS 		Henri Pedersen
CURA VVS A/S 		Henrik Eghjort
ENCO A/S – VVS 		Thomas Egeland Hansen (Ekstern)

Døde
07.03. 1939
Bent Kühn
21.02. 2015

10.04. 1947
Jack Kirkeby
16.02. 2015

22.03. 1943
Bent Erik
Christensen
18.01. 2015

28.11. 1944
John
Christiansen
26.01. 2015

Smeden VVS ApS

Harevænget 26
2791 Dragør

Gisselfeldvej 10
2665 Vallensbæk

Flemming Ekberg
Westermann
Gliese A/SAfd. 11

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

Følg din fagforening på facebook: Rør og Blik

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

Efterlønsklubben holder møde på
Lygten kl. 10.00 første mandag i
hver måned, bortset fra i juni, juli
og august.

A-klubben
Møde hver mandag kl.10.00 i
Byggefagenes Hus

Teddy Brogaard
Pedersen
Gladsaxe Tag og VVS

Seniorklubben
Møde sidste mandag i måneden.
kl.10.00 i Byggefagenes Hus.
Formand for klubben er:
Finn Iwanouw
mobil: 2327 0890

Din gode
historie
Ring/skriv idéer og forslag
til Utætheden

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

Efterlønsklubben

Blokader
VEST VVS

Fagforeningen
Mandag-onsdag: 8.00-16.00
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-14.00
Telefon: 3583 2422

Kalender
Carsten Deleuran
Jensen
A/S Erik Schmidt VVS

Bestyrelsesmøde
Tirsdag 14. april 2015
Generalforsamling
Tirsdag 21. april 2015
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Utætheden

Postbesørget blad

Id nr. 46612

Fælles 1. maj
Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 København NV

Program
Fredag 1. maj kl. 09.00: Dørene åbnes
til stort morgenbord
Gæstetaler: Penille Skipper, MF for
Enehdslisten
Kl. 11.20: Optog afgår mod
Fælledparken
Specielt for børn og gangbesværede:
Mulighed for transport i hestevogn til
Fælledparken

gæste
ta
Pernil ler:
le
MF for Skipper
Enheds
listen

Arrangører: Rør og Blik København i samarbejde med Malernes Fagforening Storkøbenhavn

