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KONGRESSEN 2022 

Vi har nu afholdte Blik og Rørs 40. ordinære kongres og 
sat rammer for, hvad Blik og Rør vil arbejde med de næ-
ste 4 år. 

Det var en rigtig fin kongres, hvor vi fik genvalgt næsten 
hele den gamle dagligledelse. Når jeg skriver ”næsten”, er 
det fordi Søren Schytte har valgt ikke at genopstille til 
den her kongres. På kongressen besluttede man sig for at 
gå fra 5 valgte i Forbundshuset til 4 valgte da man mener, 
at der er behov for en anden form for arbejdskraft i for-
bundet. 

Der skal lyde en stor tak til Søren Schytte for hans arbejde 
i Forbundet de sidst 16 år. 

Noget af det vi vil bruge vores ressourcer på de næste 4 
år, kan du læse mere om på de næste sider i dette blad. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige et stort TAK til 
vores delegation for et fremragende stykke arbejde, som 
I har leveret både før og under kongressen, og tak til  
dem fra vores kreds, der var på talerstolen for at deltage i  
debatten. 

Overenskomsten 2023 
Vi er så småt gået i gang med at kigge på næste års over-
enskomstforhandlinger. Vi må håbe, at vi fortsat kan hol-
de den gode beskæftigelse, som vi har nu.

Vi går ind til nogle hårde forhandlinger. Arbejdsgiverne 
vil formentlig lægge ud med en nulløsning, hvor de vil 
argumentere for, at de mange prisstigninger har haft stor 
indflydelse på deres indtjening det sidste års tid. Her vil vi 
minde dem om, hvor meget arbejde i alle har lagt for da-
gen, da Covid-19 skyllede ind over landet. Mon ikke, om 
vi så kan finde rum til forbedringer. 

Jeg vil ønsker jer alle en glædelig jul og forhåbentligt et 
godt arbejdsår i 2023.

Jørgen Jakobsen 
Kredsformand 

LEDER

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
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DETTE ARBEJDER VI FOR

I forbindelse med, at vi står over for Kongres 2022, har vi 
i samarbejde med Forbundet og de andre kredse udar-
bejdet en række punkter, som vi alle vil arbejde med i 
den nye kongresperiode. Disse punkter lyder således: 

Arbejdsmarked og beskæftigelse
• Påvirke uddannelses-, arbejds- og beskæftigelsespoli-

tikken, så medlemmernes beskæftigelsesmuligheder 
øges.

• Fortsat udøve politisk indflydelse – blandt andet i 
samarbejde med Fagbevægelsens Hovedorganisation 
– for en styrkelse af dagpenge- og fleksydelsessyste-
met, som tilgodeser medlemmernes arbejdsliv.

• Udøve politisk indflydelse for at sikre en værdig tilba-
getrækning for medlemmerne, bl.a. ved at modarbej-
de en stadigt stigende pensionsalder.

• Sikre at medlemmerne fortsat har en ret til tidlig pen-
sion, og at retten til tidlig pension udvides og styrkes.

• Undersøge omfanget af atypiske ansættelsesforhold i 
brancherne og afdække eventuelle muligheder for 
overenskomstdækning af disse virksomheder.

• Sociale klausuler og arbejdsklausuler indføres i kon-
trakter, samt i udbud og genudbud for såvel offentli-
ge/halvoffentlige, som private opgaver. Disse klausu-
ler gælder i alle led, så løn dumping og social dumping 
kan undgås.

• Der etableres kontrolinstanser, der sikrer overholdelse 
af sociale klausuler og arbejdsklausuler ved alle of-
fentlige bygge- og anlægsopgaver.

• Alle tiltag og forsøg på løn dumping og social  
dumping på VVS- og skorstensfejerområdet bekæm-
pes.

• Samarbejde med andre interesseorganisationer med 
henblik på at udvikle og øge beskæftigelsen i de bran-
cher, hvor medlemmerne er beskæftiget.

• Kravene til indeklimaet i offentlige institutioner skær-
pes, herunder rensning og vedligeholdelse af ventila-
tionsanlæg- og kanaler med henblik på at styrke be-
skæftigelsen blandt medlemmer i ventilations- og 
skorstensfejerbranchen.

Arbejdsmiljø
• Sikre de fornødne ressourcer til at opprioritere For-

bundets arbejde på arbejdsmiljøområdet.
• Der vælges flere arbejdsmiljørepræsentanter inden 

for medlemmernes arbejdsområder, bl.a. ved at arbej-

de politisk for, at der kun skal være fem medarbejdere, 
før der kan vælges en arbejdsmiljørepræsentant. 

• Alle arbejdsmiljørepræsentanter besøges minimum 
én gang årligt.

• Sikre at alle arbejdsmiljørepræsentanter årligt får til-
budt et kompetenceløft inden for arbejdsmiljø og 
supplerende uddannelse.

• Fortsætte den politiske indsats henimod et asbestfrit 
Danmark og sikre en fortsat opmærksomhed om risi-
koen ved asbest og andre farlige stoffer og materialer 
blandt medlemmer, borgere, politikere og myndighe-
der.

• Forebyggelse af nedslidning i højere grad bliver sat på 
den politiske dagsorden.

• Oplyse arbejdsmiljørepræsentanter om muligheder-
ne for fagretslig behandling af brud på arbejdsmiljølo-
ven.

• Arbejdsmiljø og forebyggelse af nedslidning opfattes 
som en klar fordel for både medlemmer og virksom-
heder.

• Opretholde og styrke fokus på indsatsen mod dårligt 
psykisk arbejdsmiljø.

• Øge brugen af- og viden om tekniske hjælpemidler.
• Fortsætte de lokale netværk for arbejdsmiljørepræ-

sentanter.
• Udøve politisk indflydelse for at styrke sanktioner 

mod brud på arbejdsmiljøloven, samt for en langsig-
tet sikring af de fornødne ressourcer til arbejdstilsy-
net. 

• Skur- og velfærdsforanstaltninger forbedres, bl.a. med 
hensyn til regler for fælleskantiner.

NYT FRA KREDSEN
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Overenskomster og lokalaftaler
• Der sikres lønfremgang og ordentlige vilkår for med-

lemmerne.
• Der er en bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og 

familieliv, samt øget rummelighed på arbejdsmarke-
det, så medlemmerne sikres et værdigt arbejdsliv, 
uanset livssituation. 

• Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked arbejder 
under ligeværdige og overenskomstmæssige forhold.

• Forbund, kredse og afdelinger støtter arbejdet for ind-
gåelse af flere lokalaftaler, som indsamles, gennemgås 
lokalt og herefter indsendes til forbundet.

• Indgå overenskomst med alle uorganiserede virksom-
heder inden for vores område, både danske og uden-
landske, samt sørge for at medarbejderne bliver orga-
niseret.

• Løndumping fra såvel udenlandske som indenlandske 
virksomheder bekæmpes via overenskomster og lo-
kalaftaler.

• Udbrede information til udenlandske kollegaer om 
vores overenskomster og regler på det danske ar-
bejdsmarked, evt. i samarbejde med BAT-Kartellet og 
andre organisationer.

• Prislisterne udvikles og moderniseres.
• Overenskomstparterne på VVS-overenskomsten i fæl-

lesskab udfærdiger en ventilationsprisliste.
• Have øget fokus på overenskomstdækning af ventila-

tionsvirksomheder og ventilationsrensningsområdet.

Organisering
• Organiseringsindsatsen for hvervning og fastholdelse 

af medlemmer styrkes gennem hovedbestyrelsens 
vedtagne organiseringsstrategi og Forbundets orga-
niseringssekretariat.

• Organiseringssekretariatet i samarbejde med kredse 
og afdelinger øger værdien af det faglige medlem-
skab.

• Udvikle organiseringssekretariatet for at styrke orga-
niseringsindsatsen yderligere.

• Skabe mere synlighed over for medlemmer og poten-
tielle medlemmer, blandt andet ved opsøgende arbej-
de hos grossister, virksomheder, byggepladser med 
mere.

• Ungdomsarbejdet for elever og lærlinge udvikles og 
styrkes lokalt og på landsplan i samarbejde med Blik 
og Rør Ungdom.

• Afholde kurser for svende- og lærlingemedlemmer og 
tillidsvalgte, som understøtter det faglige arbejde og 

den samlede organiseringsindsats i Blik- og Rørarbej-
derforbundet.

• Styrke og udvikle de lokale netværk for tillidsrepræ-
sentanter, hvor der er fokus på at understøtte de til-
lidsvalgte i deres ansvar for organisering på arbejds-
pladsen, i klubben eller i kredsen/afdelingen.

• Der bliver valgt flere tillidsrepræsentanter og arbejds-
miljørepræsentanter på forbundets overenskomst-
områder.

• Udbrede information til udenlandske kollegaer om 
fordelene ved medlemskab og vigtigheden af at være 
organiseret, evt. i samarbejde med BAT-Kartellet og 
andre organisationer.

Uddannelse
• Sikre de fornødne ressourcer til at opprioritere For-

bundets arbejde på uddannelsesområdet.
• Der fortsat arbejdes politisk for at sikre den fornødne 

økonomi til erhvervsuddannelserne, samt ressourcer 
til efteruddannelse af fagskolelærere, så den samlede 
kvalitet højnes betragteligt. 

• Sikre at lærlinge på VVS-energiuddannelsen og skor-
stensfejeruddannelsen får de rette kompetencer, som 
sikrer beskæftigelse i branchen.

• Rekruttere bredere til uddannelserne.
• Rekruttere flere EUX-lærlinge.
• Deltage i kampagner og igangsætte initiativer, som 

fremmer tilgangen af alle køn til VVS- og skorstensfe-
jeruddannelserne.

• Synliggøre uddannelsernes og efteruddannelsernes 
indhold gennem kampagner.

• Deltage i udviklingen af digitale undervisningsmateri-
aler.

• Udbud og indhold i efteruddannelseskurserne sikres, 
så det er attraktivt for medlemmerne og opfylder 
branchernes behov.

• Flere medlemmer kommer på efteruddannelse gen-
nem målrettet opkvalificering.

• Støtte op om planlagt efteruddannelse i virksomhe-
derne.

• Øge kendskabet til overenskomsternes kompetence-
fonde og mulighederne heri.

• Undersøge mulighederne for brug af digitale kurser, 
eks. online kurser eller ’blended learning’.

NYT FRA KREDSEN
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HVAD ER ET NETVÆRKSMØDE?

Vi har i 2022 afholdt 7 netværksmøder i vores afdelinger, 
hvor der til hvert møde har været en repræsentant fra 
Kredsen til stede. Et netværksmøde er en dag med prak-
tisk workshop, hvor vi har fokus på dig og din arbejds-
plads. Der vil være oplæg, gruppearbejde, samt en god 
snak om, hvilke udfordringer I oplever i jeres arbejdsliv. 
Det er en hyggelig dag, hvor vi både starter og slutter 
dagen med at spise lidt sammen. 

Til netværksmødet må du meget gerne medbringe jeres 
lokalaftale – så gennemgår vi den, og har et udgangs-
punkt til vores samtale. Kan du ikke skaffe den, så bare 
rolig – vi har rigeligt at snakke om alligevel! 

Inden netværksmødets begyndelse, vil det være en for-
del, hvis du reflekterer over følgende spørgsmål:

Hvad forventer du af din fagforening?
Hvordan kan fagforeningen understøtte dig i dit faglige 
arbejde?
Hvad ser du som de største udfordringer i den kommende 
tid? 
• Mangel på opgaver? 
• Mangel på lærlinge? 
• Arbejdsmiljø? 
• Andet?

Vi melder ud, når vi har datoerne for 2023 klar – hold der-
for øje med dit nyhedsbrev!

For flere informationer kan du kontakte Erik Kofod på tlf.
nr. 51 53 31 54. Du kan også se mere af hvad vi laver i 
vores facebookgruppe; Blik & Rør Netværksgruppe Syd-
jylland-Fyn.

Jeg håber, at vi ses! Glædelig jul, samt et godt og lykke-
bringende nytår.

Venlig hilsen
Erik Kofod

NYT FRA KREDSEN
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NYT FRA OPMÅLERKONTORET
NYT FRA OPMÅLERKONTORET

Der er godt gang i byggeriet rundt omkring, og vi har 
derfor lidt at se til på opmålerkontoret – men bare rolig, 
vi har stadig tid til dig, hvis du gerne vil benyttet dig af 
opmåling. Hvis du vil høre mere omkring opmåling, er du 
velkommen til at ringe til os eller skrive en mail. Find vo-
res oplysninger på bagsiden af bladet.

Der er kommet nye Landspriskuranter for blikkenslager-
arbejde. Disse kan du få udleveret på kredskontoret sam-
men med en kop kaffe og en god snak. 

Tilbage er der kun at ønske jer alle en rigtig glædelig jul, 
samt et godt og lykkebringende nytår. Vi ses i 2023!

Venlig hilsen
Thomas Eriksen & Mette Jørgensen

Opmålere

FAMILIEDAG I GIVSKUD ZOO

Igen i år havde aktivitetsudvalget arrangeret familiedag i 
Givskud Zoo, hvor ikke mindre end 85 medlemmer hav-
de tilmeldt sig sammen med deres familier, så i alt var vi 
godt 250 personer.

Traditionen tro blev der grillet pølser til den store guld-
medalje - og solen stod (næsten) højt på himlen, så hu-
møret 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.

TUR TIL GIVSKUD 2023
Sæt kryds i kalenderen d. 20. august 2023, hvor vi genta-
ger succesen! Flere informationer kommer senere. 
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NYT FRA AFDELINGERNE
FORMANDSSKIFTE I ODENSE AFD.

Jan Drejer Pedersen, tidligere næstformand, er ny konsti-
tueret formand for Blik & Rør Odense Afdeling frem til 
forårets generalforsamling. Det sker efter Flemming Ol-
sen har trukket sig grundet nye arbejdsopgaver.

Jan Drejer Pedersen arbejder til dagligt for Ribe VVS, hvor 
han er valgt TR for sine omkring 100 kollegaer.
Jan er ikke et ukendt ansigt i afdelingen, da han har væ-
ret aktivt medlem i mange år. Jan blev første gang valgt 
som bestyrelsesmedlem i april 2016. Forud for det har 
Jan været valgt som suppleant siden 2010.
Jan er desuden valgt til kredsbestyrelsen i Blik og Rør 
Kreds Sydjylland-Fyn, han sidder med i det lokale uddan-
nelsesudvalg i VVS og Blik Afdelingen på Syddansk Er-
hvervsskole, hvor han også er censor, og han har i flere år 
siddet med i PensionDanmarks TR-Forum.

Stort tillykke til Jan og ikke mindst Odense Afdelings 
medlemmer.

Der skal slutteligt lyde en stor tak til Flemming for hans 
store indsats i Odense afdeling. Vi ønsker alt held og lyk-
ke fremover.

P.b.v. 
Carsten Kringelum Duus

NYT KONTOR I ESBJERG AFDELING

Kære medlem i Esbjerg Afdeling 

D. 21. september 2022 flyttede vores kontor ud til  
Dansk Metal og Dansk El-Forbund.
Fremover kan du finde os på Sallingsundvej 6A,  
6715 Esbjerg N.

I forbindelse med flytningen ændrer vi også vores åb-
ningstider. I vil fremover kunne træffe os på kontoret på 
onsdage i lige uger i tidsrummet 08:00-10:00. 

Husk, at du altid kan lave en aftale med kredskontoret, 
hvis der skulle opstå et behov for dette.
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HORSENS AFDELING
Horsens Afdeling ønsker sine medlemmer og deres fami-
lier en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nyt-
år. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen, Horsens Afdeling

VEJLE AFDELING
Vejle Afdeling inviterer til julefrokost for pensionister lør-
dag d. 10. december 2022 kl. 12 på Conrads Café. Tilmel-
ding nødvendig til Lars Støckel på tlf. 28 11 92 71 eller 
Morten Gydesen tlf. 42 44 63 03 senest d. 5. december 
2022. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen

KOLDING AFDELING
Inviterer alle pensionister og efterlønnere til julekaffe 

Torsdag d. 8. december 2022 fra kl. 15. 

Mød op i afdelingens lokale på Vonsildvej 67, 6000 Kol-
ding (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. 

Tilmelding senest d. 5. december ved Mette Jørgensen 
på mobil 51 53 31 97/mail: mej@blikroer.dk eller ved Jan 
Johannsen på mobil 51 83 61 62/mail: janannette@msn.
com.

Vel mødt!

Venlig hilsen
Bestyrelsen, Kolding Afdeling

FREDERICIA/MIDDELFART AFDELING
Fredericia/Middelfart Afdeling ønsker alle medlemmer 
og deres familier en glædelig jul, samt et godt og lykke-
bringende nytår. 

På bestyrelsens vegne
Erik Kofod

ESBJERG AFDELING
Esbjerg Afdeling indbyder alle medlemmer, både svende 
og lærlinge, til JUL I FAGFORENINGEN torsdag d. 15. de-
cember 2022 fra kl. 15.00 til 17.30.

Vi mødes i vores nye lokaler, Sallingsundvej 6A 6715 
Esbjerg N, til julehygge og en faglig snak.

Afdelingen er vært ved en gang ”julepølser” med tilhø-
rende øl og vand, og du får en flaske rødvin med hjem til 
juleanden.
Vi ses den 15. december!

NB: HUSK! - at tage din kollega med!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

JUL I AFDELINGERNE

mailto:janannette@msn.com
mailto:janannette@msn.com
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AABENRAA/HADERSLEV AFDELING
Indbyder pensionister og efterlønnere til julefrokost, 
som afholdes på Café Butler, Store Pottergade 1, 6200 
Aabenraa, d. 9. december 2022 kl. 12. 

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

Tilmelding til Henning på mobil 29 82 37 96 senest d. 6. 
december. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen

SØNDERBORG AFDELING
Sønderborg Afdeling vil gerne ønske alle medlemmer og 
deres familier en god jul og et godt nytår. 

Venlig hilsen
Bestyrelsen, Sønderborg Afdeling

ODENSE AFDELING
Odense Afdeling indbyder alle medlemmer – både sven-
de og lærlinge – til JUL I FAGFORENINGEN torsdag d. 8. 
december 2022 fra kl. 15.00 til 17.30.

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 tilhø-
rende øl og vand. Du får en flaske rødvin med hjem til 
juleanden.

HUSK at tage din kollega med!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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

SVENDBORG AFDELING
Gode kollega

Svendborg Afdeling indbyder dig hermed til JULEHYGGE 
torsdag d. 8. december 2022 fra kl. 16.30-18.00 i vores lo-
kaler, 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.

Vi ses torsdag d. 8. december.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Kim Lindholm Jørgensen, Formand

SKORSTENSFEJERNE  
SØNDERJYLLAND-FYNS AFDELING

Skorstensfejerne Sønderjylland-Fyn Afdeling ønsker alle 
medlemmer og deres familier en god jul og et godt nytår. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

JUL I AFDELINGERNE
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FERIEHUS I HOUSTRUP
Houstrup ligger ved vestkysten mellem Henne Strand og 
Nymindegab. 

Det ligger ikke ret langt fra Nørre Nebel, som er en hyg-
gelig 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 tro-
pisk badeland med bølgebad, spa og vandrutsjebaner. 

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. En oplevelse for hele familien. 

Priser for sæson 2023/24 i Houstrup:
Uge 7, uge 26 – 35 (begge inkl.)  
samt uge 42 (fre-fre) pris pr. uge 4.100 kr.
Øvrige uger (fre-fre) pris pr. uge 3.100 kr.
Weekend (tors-søn)   1.600 kr.
Mellemdage (søn-tors)   1.600 kr.

Lejer sørger selv for rengøring af feriehuset inden afrejse.

Weekend/mellemdage kan kun lejes hvis husene ikke er 
lejet ud hele ugen.

NYT FRA FERIEFORENINGEN
BOOKING TIL DEN KOMMENDE SÆSON 2023/24

Booking sker via vores hjemmeside www.blikroer-sydjylland-fyn.dk fra den  
6. januar 2023 og er efter ”først til mølle” princippet. For begge feriehusene gælder,  
at priserne er inkl. elforbrug og vand.

http://www.blikroer-sydjylland-fyn.dk
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NYT FRA FERIEFORENINGEN

FERIEHUS I LODBJERG HEDE
Huset udmærker sig ved have luksusfaciliteter i absolut 
særklasse. 

Her er der nemlig både spabad, sauna, vildmarksbad, ak-
tivitetsrum og trampolin. Huset har plads til 8 personer, 
og er den perfekte ramme for familier, hvor både teen-
agere og mindre børn har de bedste udfoldelsesmulig-
heder.

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 er der åbent et helt nyt Lalandia i Søndervig.

Priser for sæson 2023/2024 i Lodbjerg Hede, 
Ringkøbing:
Uge 7, uge 26 – 35 (begge inkl.)  
samt uge 42 (fre-fre)  pris pr. uge 6.800 kr.
Øvrige uger (fre-fre)  pris pr. uge 4.800 kr.

I lejens pris er inkluderet slutrengøring.

NB! Udlejes kun på ugebasis.

Ferieforeningen ønsker jer alle  
en rigtig glædelig jul.
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FÅ HJÆLP TIL AT KOMME HURTIGT IGENNEM 
SUNDHEDSSYSTEMET

Husk, at du som en del af din pensi-
onsordning i PensionDanmark også 
har en sundhedsordning. Den giver 
dig bl.a. adgang til Hurtig Diagnose, 
hvor du kan få hjælp til hurtig udred-
ning og genoptræning. I år har over 
5.500 medlemmer i PensionDanmark 
indtil videre fået hjælp.

Hurtig Diagnose hjælper dig med 
hurtigt at finde ud af, hvad du fejler, 
hvis du er blevet henvist til en spe-
ciallæge fra din egen læge. Når du 
ringer til PensionDanmarks sund-
hedsteam, taler du med en sygeple-
jerske, der hjælper dig, så du kom-
mer bedst muligt igennem 
sundhedssystemet – uden unødig 
ventetid. Sygeplejersken følger op 
på din sag, og du kan også selv kon-
takte sygeplejersken under hele for-
løbet.

Sådan kan du bruge Hurtig Diag-
nose
Har du fx rygproblemer, og har din 
læge mistanke om en diskuspro-
laps, så kan ventetiden føles lang – 
både pga. smerterne og uvisheden 
om sygdommens alvor. Her er det 
oplagt at bruge mulighederne i 
Hurtig Diagnose, som er en del af 
din sundhedsordning.

Du kan også få hjælp til at komme til 
en speciallæge (fx ortopædkirurg, 
reumatolog eller hudlæge), eller 
hvis du fx har brug for en scanning, 
røntgen, ultralyd eller kikkertunder-
søgelse. Husk, at du først skal have 
en henvisning fra din læge.

Ring til PensionDanmarks sund-
hedsteam på telefon 7012 1335 alle 
hverdage kl. 8-18. Læs mere om de 
forskellige tilbud i sundhedsordnin-
gen på pension/sundhed.

PENSIONDANMARK

Dødsfald
✞

Nils Tosti Hansen
6710 Esbjerg V

73 år
❈

Æret være hans minde

AFDELINGERNE:
ODENSE AFDELING:

Kanalvej 154 Y, 5000 Odense C
Kontortid: Mandag. A-kassen: 08.00 – 12.00

eller efter aftale med kredskontoret  
Tlf.: 36 38 35 50

Konstitueret formand: Jan Drejer  
Pedersen, HB-medlem
Tlf. privat: 51 55 97 27

E-mail: jandrejer.pedersen@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:

Konstitueret formand: Martin Holm Meyer
Tlf. privat: 53 53 99 45

E-mail: martinholmmeyer@gmail.com

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:
Sallingsundsvej 6A, 6715 Esbjerg N

Kontortid: Onsdag lige uger kl. 08:00-10:00 
ellers efter aftale med kredskontoret

Formand: Martin Finnerup
Tlf. privat: 50 30 00 38 

E-mail: finnerup.vvs@gmail.com 

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
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LÆRLINGEOPRØRET  
– VI ER TRÆTTE AF UDDANNELSESSNOBBERI OG GAMMELT UDSTYR!
Daniel Troels Arildslund er formand i Blik og Rør Ung-
dom. Daniel og hans kammerater i Blik og Rør Ungdom 
og en række andre ungdomsorganisationer kæmper en 
brav kamp for at få politikerne til at styrke erhvervsud-
dannelserne.

”Alle råber på, at vi får brug for flere faglærte i fremtiden, 
når alle de grønne løsninger skal installeres og service-
res. Det er os - mig og mine kolleger, der skal energireno-
vere Danmarks boligmasse, vores skoler, institutioner og 
plejehjem. Der er brug for flere faglærte – så der kan spa-

res på varmeregningen, og den grønne omstilling kan 
føres ud i livet. Derfor burde det da også være en selvføl-
ge, at de unge på erhvervsuddannelserne fik de allerbed-
ste forhold stillet til rådighed – nyt udstyr, ordentlige lo-
kaler og dygtige undervisere. Der skal være mere prestige 
i at tage en erhvervsuddannelse. Politikerne skal gå fra 
ord til handling og investere i vores erhvervsskoler. Det 
er derfor, at vi i Blik og Rør Ungdom er en del af Lærlinge-
oprøret. Vi vil vise, at vi er stolte af vores fag, og at vi ikke 
er tilfredse med tingene, som de er nu.” 
– Daniel Troels Arildslund, Lærlinge formand

Blik & RørUngdom

KLAR – PARAT – GOKART!

Der var fuld fart over feltet da Blik & Rør Ungdom havde 
inviteret til Gokart i henholdsvis Odense og Vojens. To 
fede aftner hvor det sociale samvær var i højsæde. 

I ODENSE – Odense Gokart Hal – deltog 34 lærlinge fra 
Syddansk Erhvervsskole, lige fra grundforløbselever til 4. 
hovedforløb. Aftenen sluttede af på Restaurant Flammen 
med vådt og tørt til ganen.

I VOJENS – Kart Racing Vojens – deltog 20 lærlinge fra 
de sydjyske erhvervsskoler, HANSENBERG, Rybners og 
EUC Syd. Det var en kold og våd fornøjelse, men arrange-
mentet blev sluttet af med varm pizza og socialt samvær.
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NYE SVENDE – SDE

Energispecialister:
Christian Sigismund L. Eckstrøm – Dansk Installations 
Teknik – Service A/S
Saifeddin Husam Al-Saadi – Fangel VVS & Energi ApS
Mathias Maag Rasmussen – VVS Fyn ApS
Mathias Daugbjerg Melbye – VVS Firmaet Th. Jensen A/S
Martin Rasmus Banke – Bad & Energi A/S
Markus Christoffer Eg Larsen – VVS Gruppen Fyn ApS
Mads Andersen – Bøgskov A/S

Installationstekniker:
Kim Pagel Stigsen – Hauge Installation A/S
Toke Sebastian Borring-Møller – Rosenkjær VVS
Joachim Gerard Pedersen – Fangel VVS & Energi ApS
Matias Hovmøller Tinglef – Kemp & Lauritzen A/S
Jonathan Thorup Hansen – Bravida Danmark A/S
Allan Hansen – Pilegaard-Henriksen A/S
Ömer Faruk Oguz – Pilegaard-Henriksen A/S
Frederik Rask Andersen – Proline VVS A/S
Rasmus Holm Christensen – VVS-Bilen A/S

Blik & RørUngdom
BOOTCAMP 2022

Igen i år samledes lærlinge og nyudlærte svende fra hele 
landet til dette års Bootcamp. En årligt tilbagevendende 
begivenhed, som arrangeres af Blik og Rør Ungdom og 
som i år fandt sted på TECHCOLLEGE i Aalborg. 

En weekend med faglighed i fokus, hvor deltagerne kun-
ne dygtiggøre sig inden for VVS-energiuddannelsen. Der 
blev undervist i plastsvejs, blik, ventilation og ventilati-
onsrens, varmepumpe og køl, og fjernvarme.

I alt deltog 70 deltagere i arrangementet, hvoraf de 12 
var fra Kreds Sydjylland-Fyn.

Bootcampen satte i år også fokus på de faglige aktive i 
Blik og Rør Ungdom, herunder LÆRLINGEOPRØRET.

Landsudvalget gjorde det helt klar for sine kammerater:
Det er os, der bygger fremtidens Danmark, og det er os, 
der installerer fremtidens grønne løsninger.

VI ER STOLTE AF VORES FAG!

Men vi er dødtrætte af uddannelsessnobberiet og politi-
kernes manglende prioritering af erhvervsskolerne og 
fremtidens faglærte.

Vi sikrer Danmark – hvem sikrer os?
TAK FOR EN GOD BOOTCAMP!
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Blik & RørUngdom

Blikkenslager og VVS:
Daniel Troels Arildslund – Nordisk Klima
Jens Rask Sørensen – Byens VVS & Blik
Jakob Stenderup Bjørch – Håndværkergården

BESTÅET MED FREMRAGENDE – SDE

Energispecialist:
Saifeddin Husam Al-Saadi – Fangel VVS & Energi ApS
Mads Andersen – Bøgskov A/S

Installationsteknikker:
Toke Sebastian Borring-Møller – Rosenkjær VVS
Rasmus Holm Christensen – VVS-Bilen

TEKNIQ-medaljen bliver overrakt af Jesper Mørck, ar-
bejdsgiver for Nordisk Klima.

Den fremragende præstation – Karakteren 12 gives for 
den fremragende præstation, der demonstrerer udtøm-
mende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsent-
lige mangler.

NYE SVENDE – RYBNERS

Allan Thor Kristensen – Blåvandshuk VVS og Blik
Lasse Klemmensen From – Sten & Gert’s ApS
Robert Hansper – Carl Buch 
Sayed Ahmad Zia Mosavi – Ribe VVS Service A/S

NYE SVENDE – HANSENBERG

Casper Stokholm Jacobsen – Vejen vvs
Jonas Vinther Motzkus – C.V. Christensen A/S
Benjamin Harder Nielsen – Nytofte VVS
Tobias Stormborg – Lyngsø VVS
Jacob Vesterager Thomsen – Andreasen’s VVS
Hans Christian Rasmussen – K.E. Mammen VVS
Jens Anton Andersen – Krenk VVS
Samir Colic – Kemp & Lauritzen
Max Lundorff Junge – Bravida



VI MANGLER DIT INDLÆG  
NÆSTE DEADLINE ER  

DEN 30. JANUAR 2023.

BLIK & RØR KREDS SYDJYLLAND-FYN – ANSVARSHAVENDE JØRGEN JAKOBSEN

Kredsformand
Jørgen Jakobsen
Mobil: 51 53 31 51
Direkte: 36 38 35 51
Mail: joj@blikroer.dk

Næstformand
Carsten Kringelum Duus
Mobil: 51 53 31 56
Direkte: 36 38 35 56
Mail: cae@blikroer.dk

Faglig konsulent/opmåler
Mette Jørgensen
Mobil: 51 53 31 97
Direkte: 36 38 35 52
Mail: mej@blikroer.dk

Faglig konsulent/opmåler
Thomas Kolster Eriksen
Mobil: 51 53 31 55
Direkte: 36 38 35 55
Mail: the@blikroer.dk

Faglig konsulent/A-kasse
Jim Lorentzen
Mobil: 51 53 31 57
Direkte: 36 38 35 57
Mail: jil@blikroer.dk

Faglig organisator
Erik Kofod
Mobil: 51 53 31 54
Direkte: 36 38 35 01
Mail: eko@blikroer.dk

Bogholder
Helle Terkelsen
Direkte: 36 38 35 59
Mail: het@blikroer.dk

Kontorelev
Rikke Mastrup Larsen
Direkte: 36 38 35 58
Mail: rml@blikroer.dk

Kreds Sydjylland-Fyn
Valmuevej 2
5500 Middelfart 
Tlf.: 36 38 35 50 
Mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

Kontortid – A-kasse
Mandag-torsdag kl. 08:30-13:30

Kontortid – Faglig Afdeling
Mandag-torsdag kl. 08:00-16:00
Fredag kl. 08:00-13:00 eller efter aftale.
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