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LEDER
KOMMUNE- OG REGIONSRÅDSVALG 2021
Når du sidder med dette Overblik i hånden, er der ca. 14
dage til kommune- og regionsrådsvalg. Selvom det kommende valg ikke fylder meget i den almindelige vælgers
bevidsthed, har det, trods alt, en stor betydning for os
alle sammen.

Ren luft
En anden ting er, at rundt omkring i landets daginstitutioner, folkeskoler og plejecentre lever de fysiske rammer
desværre langt fra op til de standarder, der burde gøre
sig gældende.

Mange af de ting, der bliver besluttet ude i kommunerne
og regionerne, har stor betydning for vores dagligdag.
Her kan jeg blandt andet nævne, at en kommune kan
gøre en forskel mod social dumping. Men hvordan kan
de så det? Kommunerne kan bede alle deres leverandører om at skrive under på sociale klausuler, hvis de vil
have en kontrakt med kommunerne.

Vi, i Blik og Rør syntes, at det bør være en menneskeret, at
der er ordentlige forhold de steder man sender sine børn
hen hver dag. Samt at ens gamle forældre på plejehjemmet får frisk luft, selv på de dage, hvor de ikke kommer
udenfor. Vi mener, at vi kan komme disse problemer til
livs, hvis man stiller følgende krav til kommunerne:

Arbejds- og sociale klausuler er en række krav, som leverandøren af en given opgave forpligter sig til at overholde. Det kan f.eks. dreje sig om antal elever eller lærlinge,
løn- og arbejdsforhold. Kravene handler ofte om, at arbejdet skal udføres på løn- og arbejdsvilkår, der svarer til
den gældende overenskomst på området i Danmark. Det
skal desuden stå i udbudsmaterialet.
Desværre er der mange tilfælde af social dumping. Virksomheder, som arbejder for det offentlige, overholder
ikke gældende overenskomster, og de giver arbejdet videre til underleverandører. Arbejde, der tidligere blev
udført af danske medarbejdere, bliver nu udført af udenlandske medarbejdere på ringere løn- og ansættelsesvilkår, og i nogle tilfælde bliver der ikke betalt skat i Danmark.
Det kan arbejds- og sociale klausuler være med til at sætte en stopper for. Arbejdsklausuler beskytter lønmodtagere mod billigere arbejdskraft fra udlandet, men de beskytter også overenskomstdækkede virksomheder mod
unfair konkurrence. Her kan jeres kommune gøre en stor
forskel ved at forlange sociale klausuler i deres udbudsmaterialet.
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• Udarbejdelse af kommunale handleplaner, som kortlægger status på indeklimaet i kommunernes institutioner og som indeholder forpligtende strategier for,
hvordan man vil forbedre det.
• Stille krav til regelmæssig kontrol, vedligehold og
rensning af ventilationsanlæg og ventilationskanaler i
kommunernes institutioner.
Vi har samlet opbakning på tværs af faggrupper, partifarver og kommunegrænser til en kamp for bedre indeklima, så den luft, vores børn, unge og ældre indånder hver
dag, bliver markant bedre.
Det er nogle af de ting, som vi i Blik og Rør sætter på
dagsordenen til kommunalvalget i 2021.
Så vi håber, at I vil være med til også at sætte det på dagsorden derude lokalt. Spøg jeres lokale kandidater om,
hvordan de stiller sig i forhold til disse ting.
Med håbet om vi rykker ved tingene til KV 2021
Jørgen Jakobsen
Kredsformand

NYT FRA KREDSEN
KREDS SYDJYLLAND-FYN
KREDSKONTOR:
Valmuevej 2, 5500 Middelfart
KONTORTIDER:
A-kasse:
Man. – tors. fra kl. 8.30 – 13.30
Faglig:
Man. – tors. fra kl. 8.00 – 16.00
Fredag fra kl. 08.00 – 13.00
eller efter aftale

Tlf. 36 38 35 50
E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk
KREDSFORMAND:
Jørgen Jakobsen
Tlf. 36 38 35 51 Mobil: 51 53 31 51
joj@blikroer.dk
NÆSTFORMAND:
Carsten Kringelum Duus
Tlf. 36 38 35 56 Mobil 51 53 31 56
cae@blikroer.dk
FAGLIG KONSULENT/OPMÅLER:
Thomas Eriksen
Tlf. 36 38 35 55 Mobil: 51 53 31 55
tke@blikroer.dk
FAGLIG KONSULENT/OPMÅLER:
Mette Jørgensen
Tlf. 36 38 35 52 Mobil: 51 53 31 97
mej@blikroer.dk
FAGLIG KONSULENT/A-KASSE:
Jim Lorentzen
Tlf. 36 38 35 57 Mobil 51 53 31 57
jil@blikroer.dk

ARBEJDSNEDLÆGGELSER PÅ NYT OUH
10 italienske og rumænske arbejdere, som udfører sprinklerarbejde på
Nyt OUH, nedlagde arbejdet tilbage
i juli måned. Det skete, fordi arbejderne igen ikke havde fået løn til tiden af det italienske underentreprenørfirma MT Technology, der
udfører sprinklerarbejde for Johnson Controls på byggepladsen i
Odense.
TV2 Fyn gik ind i sagen:
”Ifølge næstformand Carsten Kringelum Duus fra Blik og Rørarbejderforbundet på Fyn og Sydjylland har
fagforeningen tidligere haft sager
om manglende feriepenge og pensionsindbetaling. Sager som fagforeningen har vundet efter et mæg-

lingsmøde, og som affødte en bod
på 10.000 kroner til MT Technology
for brud på overenskomsten.
Ifølge Carsten Kringelum Duus er
det ikke første gang, at firmaet ikke
har betalt løn til tiden.
Manglende indtægter
MT Technologys medarbejdere udfører, som nævnt, sprinklerarbejde
men er underlagt en dansk manager, som er sprinkleringeniør, ligesom der er ansat danskere til at sikre kvalitetsstandarderne.
Ifølge Carsten Kringelum Duus har
medarbejderne fået at vide, at årsagen til lønproblemerne skyldes, at

FAGLIG ORGANISATOR:
Erik Kofod
Tlf. 36 38 35 01 Mobil 51 53 31 54
eko@blikroer.dk

KONTORASSISTENT
- BOGHOLDERI:
Helle Terkelsen

Tlf. 36 38 35 59
het@blikroer.dk
ADMINISTRATIONSELEV:
Rikke Mastrup Larsen

Tlf. 36 38 35 58
rml@blikroer.dk
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NYT FRA KREDSEN
der endnu ikke er kommet indtægter ind fra andre projekter i Danmark, som firmaet er involveret i.
Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er MT Technology ansat af
Johnson Controls i Milano, og det er det italienske firma,
der har hyret MT Technology, der er et italiensk firma,
som dog har flest rumænere ansat.
Peter Holm, vicedirektør i Nyt OUH siger til TV 2 Fyn:
- Det er selvfølgelig uacceptabelt, når der er medarbejdere, som ikke har fået deres løn til tiden. Alle vores entreprenører på det nye OUH har skrevet under på, at de
overholder en række klausuler, der sikrer løn, arbejdstid,
sikkerhed mm. Det betyder, at forholdene for arbejderne
bliver tjekket løbende, og hvis der er problemer, bliver
der fulgt op med den enkelte entreprenør. Der er indtil
videre udført 22 kontroller, som indbefatter omkring 30
firmaer, nogle er kontrolleret flere gange, og den pågældende entreprenør har også for nylig fået uanmeldt besøg. Vi er derfor allerede i dialog om at få sikret, at med-

arbejderne hurtigst får deres tilgodehavende løn.
Hovedentreprenøren OHPT er også i kontakt med fagbevægelsen Blik- og Rørarbejderforbundet og deres entreprenør Johnson Controls. Det er derfor vores forventning, at der meget hurtigt bliver rettet op på forholdende.
TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra Johnson Controls Denmark.”
Dansk sitemanager fyret. Den danske sprinkleringeniør forlader selv Nyt OUH
Efter ovenstående sag havde været bragt i offentlighedens søgelys, blev den danske sitemanager opsagt. Årsagen hertil skulle være ”forkerte” kompetencer. Det havde
nok nærmere noget at gøre med at sitemanageren stillede spørgsmålstegn til arbejdsmiljøet, den italienske underleverandør MT Technology og deres udenlandske arbejdere og deres udførelse af arbejdet.
I samme forbindelse, valgte den danske sprinkleringeniør selv at opsige sin stilling, da han ikke længere kunne
stå inde for kvaliteten af det arbejde, den udenlandske
underentreprenører udfører.
De var begge ansat ved Johnson Controls. Johnson Controls kan køre videre et halvt år på sprinkleringeniørens
autorisation, herefter skal de have fundet en ny, for at
kunne forsætte deres arbejde på Nyt OUH.
Carsten Kringelum Duus
næstformand

NY KOLLEGA PÅ HOLDET
Rikke er startet som kontorelev på Kredskontoret i Middelfart d. 15. september 2021. Udover at være i lære som
kontorelev, med specialet i administration, skal Rikke bidrage til den gode stemning og medlemsservice, styrke
kredsens mange forskellige arbejdsopgaver og understøtte daglig ledelse og øvrige medarbejdere.
Tag rigtig godt imod Rikke
– vi glæder os og ser frem til samarbejdet.
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NYT FRA FEJERNE
WWW.BEDREINDEKLIMA.NU
Ærede kollega, vi står i en tid, hvor vi ser en masse lobbyarbejde, som forsøger at nedlægge grundlaget for vores gode job. Samtidig arbejdes der på, fra regeringens
side, at følge den grønne bølge, hvilket vi jo i vores daglige arbejde selvfølgelig gerne vil bakke op om, da vi ved
den sidste overenskomst fik lagt ventilationsområdet ind
under vores område. Der er dog det lille ’men’, at der ikke
rigtig nævnes nogle steder, hvorfra pengene skal hentes.
Derfor vil jeg gerne opfordre jer til at deltage aktivt, alle
de steder I kan, i den kommende valgkamp til Kommune
- og Regionsrådsvalg. Denne opfordring kommer, da jeg
utroligt gerne ser, at vi, som fag, kommer til at stå for den
ventilationsrensning, som har vist sig at være utrolig
mangelfuld på stort set alle offentlige institutioner.
Det er bevist, at de danske dyr hos landmændene har det
betragteligt bedre end vores børn/børnebørn og de
medarbejdere, der er i disse institutioner. Derfor opfordres I alle til at deltage aktivt og yde den indflydelse, der
er muligt igennem demokratiet, til at sikre vores alles
fremtid, både arbejdsmæssigt, men også for dem, der
udsættes for indeklimaet. Husk derfor også at gøre opmærksom på hjemme i firmaerne, at vi som fag skal gøre
alt hvad vi kan for at få disse opgaver. Dette kan dog kun
lade sig gøre, hvis alle, både mestre og svende, dygtiggør
sig og optager lærlinge, så der potentielt er svende nok
til at klare arbejdsopgaven.
Vi mangler lærlinge, og inden for de næste par år kommer vi til at mangle rigtig mange svende. Da vi på nuværende tidspunkt har en høj gennemsnitsalder, hvilket
betyder, at vi indenfor de næste par år vil se op mod hver
tredje svend gå af grundet alder, og da vi, som det ser ud
lige nu, ingen ledige har, må der simpelthen optages
nogle lærlinge i vores skønne fag. I forhold til ventilationsområdet, vil jeg gerne sende en stor tak til vores formand Henrik W. Petersen, som virkelig har formået at
’sparke’ døren ind på Christiansborg. Han har gjort et
kæmpe stykke arbejde for at overbevise de mange partier om, at vi VVS’ere først opsætter ventilationen, og derefter står skorstensfejerne for rensningen. Som det umiddelbart ser ud, så ligger det i kortene, at mekanisk
ventilation skal være omfatte af lovpligtig rensning og
hvem bedre, end alle os friske fejere, skal stå for dette job.

Hvis du vil have mere viden omkring indeklimaet, kan du
se mere på www.bedreindeklima.nu
Asbest
D. 5. august blev der afholdt møde på Christiansborg om
det meget vigtige emne ’vejen mod et asbestfrit Danmark’, som Blik & Rør, sammen med Kræftens Bekæmpelse, stod for. Jeg nævner dette, da vi også i vores hverdag
kan komme i forbindelse med asbest, så gør jer selv den
tjeneste at sætte jer ind i hvor det findes i husene, så I kan
spotte det og holde jer fra det. Der kan fås materialer om
dette på kredskontoret, samt på Blik & Rørs hjemmeside.
Organiseringen
Vi står desværre også i den situation, at antallet af svende, der står i en organiseret fagforening, desværre er dalende, hvilket jeg slet ikke forstår, da det, at vi står samlet,
er alt afgørende for, at vi overhovedet kan forhandle en
god overenskomst hjem til alle medlemmer. Derfor har
jeg tænkt mig at prøve at danne et overblik over hvor I
arbejder, og om I skulle arbejde sammen med en, som af
uvisse grunde, har valgt at stå udenfor sammenholdet.
Jeg håber derfor, at i alle vil tage godt imod mig, hvis jeg
rammer lige dig med et kommende opkald, hvor jeg håber, at vi kan tage en lille snak om hvordan det går og
hvor mange I er i firmaet. På forhånd tak for dette.

HUSK! – SAMMEN ER VI STÆRKE!
Arrangementer
Vi har i bestyrelsen bestemt os for, at vi vil arrangere et
par ’julearrangementer’. Men da vi er af den opfattelse, at
alle har rigeligt at se til i december, trækker vi det til januar, ligesom vi forsøgte os med tilbage i 2019, hvor en stor
del af jer valgte at deltage, hvilket var skønt at se. Dette
var desværre umuligt at gentage i den mellemliggende
tid pga. Covid.
I forbindelse med generalforsamlingen d. 26. marts 2022,
vil vi genoptage traditionen med en medlemsfest. Skriv
derfor allerede nu datoen i kalenderen, så vi alle kan få et
brag af en fest.
Bjørn Granhøj Toftdal
Skorstensfejernes formand Sønderjylland og Fyn
B.G.T.76@hotmail.com , Tlf. 20 84 46 43
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NYT FRA FERIEFORENINGEN
RENOVERING AF FERIEHUSET I HOUSTRUP
Feriehuset i Houstrup står foran en renovering, hvorfor der er lukket for udlejning fra den
3. januar 2022 og frem til og med den 3. marts 2022. Ligeledes vil det først være muligt at
tage det nye feriehus i brug fra den 4. marts 2022.

FERIEHUSET I HOUSTRUP
Houstrup ligger ved vestkysten mellem Henne Strand og
Nymindegab.
Det ligger ikke ret langt fra Nørre Nebel, som er en hyggelig lille by med gode indkøbsmuligheder. Du finder
både Fakta, Netto, Super Brugsen, bageri, skobutik,
sportsudstyr, frisørsalon, apotek m.fl.
Tæt på huset ligger SeaWest Nymindegab som er et tropisk badeland med bølgebad, spa og vandrutsjebaner.

Ansøgning til den kommende sæson 2022/23
Ansøgning sker via vores hjemmeside www.blikroer-sydjylland-fyn.dk fra den 4. marts 2022 og er efter ”først til
mølle” princippet.
Priser for sæson 2022/23 i Houstrup:
Uge 7, uge 26 – 35 (begge inkl.)
samt uge 42 (fre-fre)
pris pr. uge
Øvrige uger (fre-fre)
pris pr. uge
Weekend (tors-søn)			
Mellemdage (søn-tors)		

3.800 kr.
2.800 kr.
1.300 kr.
1.300 kr.

Prøv en anderledes udflugt – Lej en skinnecykel. Turen
går fra Nørre Nebel til Nymindegab i et meget naturskønt
område, hvor der er mulighed for at tage en madkurv
med hjemmefra.

Lejer sørger selv for rengøring af feriehuset inden afrejse.

En oplevelse for hele familien.

For begge feriehusene gælder, at priserne er inkl. elforbrug og vand.
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Weekend/mellemdage kan kun lejes, hvis husene ikke er
lejet ud hele ugen

NYT FRA FERIEFORENINGEN

NYT FERIEHUS I LODBJERG HEDE
Blik og Rør´s ferieforening var utrolig heldig at få fingrene i dette skønne sommerhus på adressen i Lodbjerg
Hede i Søndervig, og huset udmærker sig ved have luksusfaciliteter i absolut særklasse.
Her er der nemlig både spabad, sauna, vildmarksbad, aktivitetsrum og trampolin. Huset har plads til 8 personer,
og er den perfekte ramme for familier, hvor både teenagere og mindre børn har de bedste udfoldelsesmuligheder.
Husets beliggenhed er på en uforstyrret grund, og den er
omkranset af skønne omkringliggende skove og hede
som gør huset til noget helt særligt. Lodbjerg Hede er
fyldt med et netværk af stier, som snor sig igennem høje
fyrtræer og åbne lyngarealer.

Vesterhavet ligger blot 1350 meter fra adressen, og i
2022 åbner et helt nyt Lalandia i Søndervig.
Priser for sæson 2022/23 i Lodbjerg Hede, Ringkøbing:

Uge 7, uge 26 – 35 (begge inkl.)
samt uge 42 (fre-fre)
pris pr. uge
Øvrige uger (fre-fre)
pris pr. uge

6.500 kr.
4.500 kr.

I lejens pris er inkluderet slutrengøring.
NB! Udlejes kun på ugebasis
For begge feriehusene gælder, at priserne er inkl. elforbrug og vand.

Ferieforeningen ønsker jer alle
en rigtig glædelig jul.
WWW.BLIKROER-SYDJYLLAND-FYN.DK
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NYT FRA KREDSEN
NYT FRA OPMÅLERNE
SÅ KOM DEN NYE PRISLISTE FRA TRYKKEN

NYT I PRISLISTEN

Pr. 1. juni 2021 er der kommet nyt tryk af prisliste. Det
betyder, at alle overenskomstens tillæg siden 2007 nu er
regnet med i prisen. Alle priserne er således tillagt
21,02%.

• Klemfittings er nu inkl. klem
• Skæringssamling er nu inkl. støttebøs
• Udlægning af gulvvarme er nu inkl. buk og fastgørelser

Regnskaber, der er startet efter 1. juni 2021, skal således
måles efter den nye prisliste.

Har du spørgsmål? Mangler du den nye prisliste? Har du
noget, der skal måles, eller andet?

Meget vigtigt at huske!
Alt kopi, der er skrevet i beløb, får ikke længere tillagt
overenskomstens tillæg, da disse allerede er indregnet i
prisen, men ene og alene de generelle tillæg som f.eks.
bygningstillæg, containertillæg, udtag af materialer mv.

Kontakt din opmåler/Kredsen eller kom forbi Valmuevej
2 i Middelfart.
Opmåler hilsen
Thomas tlf. 51533155 & Mette tlf. 51533197

Kopiseddel som eksempel:
Afregning af skjult isolering med armaflex eller lign. (typisk på føderør til gulvvarme) før vejledende pris 7,74 Nu
7,74 + 21,02% ny pris = 9,37 kr. pr meter.

Dødsfald

Dødsfald

Rudolf Hansen
6310 Broager
81 år
❈

Knud Jørgen Christensen
5200 Bolbro
78 år
❈

Æret være hans minde

Æret være hans minde

Dødsfald

Dødsfald

John Bjarne Madsen
6000 Kolding
77 år
❈

Hans Erik Duus
6400 Sønderborg
70 år
❈

Æret være hans minde

Æret være hans minde

✞

✞
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NYT FRA AFDELINGERNE
VIGTIGT!

ÅBNINGSTIDER I AFDELINGERNE

Når du modtager den nye lommebog
2022, vil du kunne se, at vi har ændret
åbningstiden i nogle af afdelingerne.
Grunden til dette er flere, nogle afdelinger har ikke
længere et fysisk kontor, men kun et mødelokale til rådighed.

forbi mere for at få en sludder. Flere og flere mailer eller
ringer til kredskontoret med deres spørgsmål og problemstillinger i stedet for at møde op fysisk, og da det
meste foregår elektronisk i dag, har man besluttet ude
lokalt ikke at have faste åbningstider mere, men at man
altid kan lave en aftale med kredskontoret om at mødes
ude lokalt.

I nogle afdelinger har der været faste åbningstider, og
det har haft den betydning, at vi har ”låst” en mand på de
kontorer, hvor der har været en fast åbningstid.

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at alle
de aktiviteter der foregår derude lokalt i afdelingerne,
stadig vil foregå på afdelingskontorerne.

Vi må bare konstatere, at tiden er en anden end den var
for bare 4 år siden. Vores medlemmer kommer ikke bare

Jørgen Jakobsen
Kredsformand

God jul fra Kredsen
VI VIL GERNE FRA KREDSEN ØNSKE ALLE MEDLEMMER OG DERES FAMILIER
EN GOD JUL OG ET INDBRINGENDE NYTÅR.
TELEFONTIDER I KREDSEN MELLEM JUL OG NYTÅR,
ALLE HVERDAGE FRA 08.00-12.00

WWW.BLIKROER-SYDJYLLAND-FYN.DK
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JUL I AFDELINGERNE
AABENRAA/HADERSLEV AFDELING

FREDERICIA/MIDDELFART AFDELING

Indbyder pensionister og efterlønnere til julefrokost som
afholdes på Restaurant Under Sejlet, Flensborgvej 15,
Aabenraa, d. 2. december 2021 kl. 12:30.

Blik & Rør Fredericia/Middelfart Afdeling inviterer til julefrokost for pensionister og efterlønnere

Pensionister og efterlønnere fra Sønderborg Afdeling
kan tilmelde sig mod egenbetaling.

fredag den 26. november 2021, kl. 13.00 på Holms Restaurant, Algade 60, 5500 Middelfart.
Vi glæder os til at se dig.

Tilmelding til Børge, Aktivitetsudvalget, på mobil
23867048 gerne pr. sms. senest d. 25. november.
På bestyrelsens vegne
Aktivitetsudvalgsmedlem Børge Schlaikjer

Su. til formand, Erik Kofod på tlf./sms: 51 53 31 54, senest
fredag den 19. november 2021.
Samtidig vil vi fra Fredericia/Middelfart Afdeling benytte
lejligheden til at ønske alle medlemmer og deres familier
en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

ESBJERG AFDELING

På bestyrelsens vegne
Erik Kofod

Esbjerg Afdeling indbyder alle medlemmer, både svende
og lærlinge, til JUL I FAGFORENINGEN torsdag den 16.
december 2021 fra kl. 15.00 til 17.30.
Vi mødes i vores lokaler, Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø,
til julehygge og en faglig snak.
Afdelingen er vært ved en gang ”julepølser” med tilhørende øl og vand, og du får en flaske rødvin med hjem til
juleanden.
Vi ses den 16. december!
NB: HUSK! - at tage din kollega med!

Inviterer alle pensionister og efterlønnere til julekaffe
Torsdag d. 2. december 2021 fra kl. 15.00
Mød op i afdelingens lokale på Vonsildvej 67, 6000 Kolding (Malernes Fagforening) til en hyggelig eftermiddag
i selskab med gode kollegaer.
Afdelingen er vært med lidt godt til halsen og i samme
forbindelse, kan årets julegave afhentes.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

HORSENS AFDELING
Inviterer til Julehygge for pensionister og efterlønnere
fredag d. 3. december 2021 kl. 10.00 i afdelingens lokale Havnen 13, Horsens. Tilmeld dig hos Bent på tlf.
27507806 eller Christian på tlf. 22803662. Vi ses til nogle
timers hyggeligt samvær.
Hilsen bestyrelsen i Horsens Afdeling
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KOLDING AFDELING
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Tilmeld dig ved Bent Ole på tlf. 71 95 96 39 senest den
25. november 2021
Vel mødt!
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Kolding Afdeling

JUL I AFDELINGERNE
ODENSE AFDELING

SØNDERBORG AFDELING

Odense Afdeling indbyder alle medlemmer – både svende og lærlinge – til JUL I FAGFORENINGEN torsdag den
16. december 2021 fra kl. 15.00 til 17.30.

Sønderborg Afdeling vil gerne ønske alle medlemmer og
deres familier en god jul og et godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Jacob P. Nielsen

Vi mødes i vores lokaler på Kanalvej 154 Y, 5000 Odense
C til julehygge og en faglig snak.
Afdelingen er vært ved en gang ”julepølser” med tilhørende øl og vand. Du får en flaske rødvin med hjem til
juleanden.
HUSK at tage din kollega med!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

SKORSTENSFEJERNE
SØNDERJYLLAND-FYNS AFDELING
Skorstensfejerne Sønderjylland-Fyns afdeling ønsker alle
medlemmer og deres familier en god jul og et godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Bjørn Granhøj Toftdal

SVENDBORG AFDELING
Gode kollega

VEJLE AFDELING

Svendborg afdeling indbyder dig hermed til JULEHYGGE
torsdag den 9. december 2021 fra kl. 16.30 til 18.00 i vores lokaler, Vestergade 120, 5700 Svendborg.
Mød op og få en hyggelig snak med dine kollegaer.
Afdelingen er, som sædvanlig, vært med sandwich, øl og
vand. Og du får en god flaske rødvin med hjem.

Vejle afdeling inviterer til julefrokost for pensionister lørdag den 11. december 2021 kl. 12.00 på Conrads Cafe.
Tilmelding nødvendig til Lars Støckel på tlf. 28119271
eller Morten Gydesen på tlf. 42446303 senest mandag
den 6. december 2021.
På bestyrelsens vegne
Morten Gydesen

Vi ses torsdag den 9. december
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Kim Lindholm Jørgensen, Formand

SYD/VEST FYN AFDELING
Vi vil gerne fra Syd/Vest Fyn afdeling benytte lejligheden
til at ønske alle medlemmer og deres familie en
glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
WWW.BLIKROER-SYDJYLLAND-FYN.DK
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NYT FRA AFDELINGERNE
KÆRE KOLLEGA
Blik & Rør Fredericia/Middelfart Afdeling inviterer
hermed til skydning og hyggeligt samvær i Lillebælts
hallen, Færøvej 74, Middelfart

TORSDAG D. 4. NOVEMBER 2021 KL. 18:00

Tilmelding er nødvendigt!
Skriv eller ring til Erik
på 51 53 31 54
senest d. 28-10-2021.
Vi glæder os til at se jer 😊

Der skydes ca. 25 skud pr. deltager.
Efter skydningen er vi vært ved en øl/vand
samt sandwich i hallens cafeteria, hvor vi
også vil kåre dagens bedste skytte.

LØNSTATISTIK 2021
Du kan nu indberette dine lønoplysninger på: http://
bor-statistics.viscom.dk ved at logge på med enten dit
cpr.nr. eller dit medlemsnummer.
Du skal bruge din seneste lønseddel.
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På bestyrelsens vegne
John

NYT FRA AFDELINGERNE
FAMILIEDAG I GIVSKUD ZOO
Igen i år havde aktivitetsudvalget arrangeret familiedag i
Givskud Zoo, hvor ikke mindre end 75 medlemmer havde tilmeldt sig sammen med deres familier, så i alt var vi
godt 250 personer.
Traditionen tro blev der grillet pølser til den store
guldmedalje - og solen stod højt på himlen, så humøret
var helt i top.
Til de små og nysgerrige, var der arrangeret ‘Rør og
Spørg’, hvor guiden tager os med på en spændende rejse
ind i dyrenes verden.
Tak for en hyggelig dag og ikke mindst for det flotte
fremmøde.

WWW.BLIKROER-SYDJYLLAND-FYN.DK
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Blik & RørUngdom
NYE SVENDE EUC SYD

AFDELINGERNE:
ODENSE AFDELING:
Kanalvej 154 Y, 5000 Odense C
Kontortid: Mandag. A-kassen: 08.00 – 12.00
eller efter aftale med kredskontoret
Formand: Torben Nielsen, HB-medlem
Tlf. privat. 71 75 25 14
E-mail: bliknielsen@gmail.com
SYD/VEST FYNS AFDELING:
Formand:
Danni Steen Øfjord-Andersen
Tlf. privat: 22 96 96 18
SVENDBORG AFDELING:
Vestergade 120, 5700 Svendborg
Kontortid: efter aftale med formand
eller kredskontoret
Formand: Kim Lindholm Jørgensen
Tlf. privat: 40 45 74 79
E-mail: kimljbat@gmail.com
SKORSTENSFEJERNES
Sønderjylland/Fyns afdeling:
Formand: Bjørn Granhøj Toftdal
Tlf. privat: 20 84 46 43
E-mail: B.G.T.76@hotmail.com

Fra venstre mod højre:
Lars Philipsen, Firma: Søberg VVS Service
Marco Paech Schultz, Firma: SIB Byggeri A/S
Eyad Delleh, Firma: Søberg VVS Service

HORSENS AFDELING:
Havnen 13, 8700 Horsens
Kontortid: Efter aftale med kredskontoret
Formand: Christian Preisler
Tlf. privat: 22 80 36 62
E-mail: tazzodk@gmail.com
VEJLE AFDELING:
Formand: Morten Gydesen
Tlf. privat: 42 44 63 03
E-mail: mgy@smaf.dk
FREDERICIA/MIDDELFART AFDELING:
Kontortid: På kredskontoret efter aftale
med formanden
Formand: Erik Kofod
Tlf. privat: 51 53 31 54
E-mail: eko@blikroer.dk
KOLDING AFDELING:
Vonsildvej 67, 6000 Kolding
Kontortid: Efter aftale med formanden
Formand: Mette Jørgensen
Tlf. privat: 51 53 31 97
E-mail: mej@blikroer.dk
ESBJERG AFDELING:
Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø
Kontortid: Efter aftale med kredskontoret
Formand: Martin Finnerup
Tlf. privat: 50 30 00 38
E-mail: finnerup.vvs@gmail.com

Fra venstre:
Hjalmer Haugaard Jensen
Grzegorz Molarczyk
Mikkel Stenkjær Kristensen
Simon Edelberg Jensen
Jim Skøtt
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AABENRAA/HADERSLEV AFDELING:
Formand: Allan Petersen
Tlf. privat: 61 31 26 53
E-mail: hei.allpetsens@gmail.com
SØNDERBORG AFDELING:
Formand: Jacob P. Nielsen
Tlf. privat: 27 41 45 19
E-mail: jacobnielsen@stofanet.dk

Blik & RørUngdom
KRUDT, KUGLER OG KAMPGEJST
– BLIK & RØR UNGDOM SIGER TAK FOR ET PAR SJOVE AFTENER!
Bestyrelsen i Blik & Rør Ungdom afholdte i september
måned to paintball arrangementer, for deres lærekammerater. Det foregik i henholdsvis Odense og Kolding,
hvor der samlet set var 30 lærlinge som deltog.
Udover at Paintball er sjovt, spændende og en udfordrende sport, hvor man får adrenalinen helt op at køre,
så er Paintball også en holdsport, hvor det er vigtigt at
stå sammen og, ikke mindst, at beskytte hinanden. Faktisk ligesom vi gør det i vores fagforening.
Når Blik & Rør Ungdom arrangerer Paintball for lærlinge,
handler det ikke kun om at de unge skal ud og have det
sjovt – jo, det er en stor del af det. Men vigtigst af alt, så
handler det om fællesskabet, og det at lære hinanden at

kende på kryds og tværs, og ikke mindst at udfordre hinanden. Det skaber bånd og nære relationer.
Rigtig mange lærlinge sår de første frø til deres fremtidige arbejdsliv, når de deltager i Blik & Rør Ungdoms sociale arrangementer. De lærer hinanden at kende på kryds
og tværs af landsdele, virksomheder og de tekniske skoler. De får bekendtskaber og venskaber, som for nogle
aldrig forsvinder. Men vigtigst af alt, får rigtig mange
skabt sig et netværk, som med tiden viser sig at være vejen til ens kommende arbejdsplads. For dem som kender
nogen, som kender nogen, som kender nogen, er døren
altid åben.
Carsten Kringelum Duus
Næstformand

WWW.BLIKROER-SYDJYLLAND-FYN.DK
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RørUngdom inviterer
til til
BlikBlik
&&
RørUngdom
inviterer

Julefrokost
med
“knald”
i
Julefrokost med “knald” i
fredag den 19. november 2021 kl. 15.30.

Vi mødesfredag
ved Blik den
& Rørs
på Kanalvej
5000 Odense C
19.lokaler
november
2021154
kl.Y,15.30.

Vi tager
ud i byen
og spiser
Vi mødes ved Blik
& Rørs lokaler
på Kanalvej
154 Y, 5000 Odense C
Bestyrelsen har arrangeret det store julebord og sørget for, at ganen ikke indtørrer.

Vi tager ud i byen og spiser

Bestyrelsen garanterer for nogle hyggelige timer og en faglig snak med
lærekammerater fra andre firmaer.

Bestyrelsen har arrangeret det store julebord og sørget for, at ganen ikke indtørrer.
Bestyrelsen garanterer for nogle hyggelige timer og en faglig snak med
lærekammerater fra andre firmaer.

B

Gå ikke glip af en sjov og underholdende aften til
Blik & Rør Ungdoms årlige JULEFROKOST!
Tilmelding:
Senest fredag den 12. november 2021
Ring til Kredsen på tlf. 36 38 35 50
eller SMS til Carsten på tlf.: 51 53 31 56
(skriv dit navn + julefrokost)

Gå ikke glip af en sjov og underholdende aften til
59005 Blik-Rør Fyn
Kreds Sydjylland-Fyn
Blik
&
Rør
Ungdoms
årlige JULEFROKOST!
ør, Sydjylland-Fyn - Ansvh. Anker Danielsen
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VI MANGLER DIT INDLÆG TIL BLADET.

B
B

- Ans

PS: skulle der være lærlinge fra andre af kredsens
NÆSTE DEADLINE ER
afdelinger
som kunne tænke
sig at
så
OVERBLIK
udgives
af:være
Blikmed,
& Rør,
Ansv
DEN Sydjylland-Fyn
31. JANUAR 2022. 59005 -Blik-Rør
Fyn
Kreds
Sydjylland-Fyn
kontakt Niels
eller
Jørgen
på
hhv.
51
53
31
55
/
31
D
er
er
st
adi
g
l
edi
ge
uger
i
vores
som
m
KREDS
53Kreds
31 51.
SYDJYLLAND-FYN

Etgodttilbud

