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Landsbrancheklubben for Murerarbejdsmænd  
 

Årsplan for 2022 
 

 
Indledning: 
Årsplan for murerarbejdsmænd er udarbejdet af landsbrancheklubbens bestyrelse.  
Årsplanen er en oplysning om hvad landsklubben beskæftiger sig med og hvad landsklubben 
ønsker at arbejde henimod. Den bliver fornyet og revurderet en gang årligt og vedtages på 
Landsbranchemødet.  
Årsplanen kan bruges overfor medlemmer og afdelinger.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Arbejdsmiljø 
Brancheklubbens arbejdsmiljøarbejde udføres i samarbejde med murersvendene i 
Landsarbejdsmiljøudvalget for murerbranchen. 
 
Ambitionsniveauet er 3 årlige, fysiske møder samt en 12/12 konference.  Derudover kan vi 
mødes på teams efter behov. Corona har været en stor udfordring, da de fleste i udvalget er 
udearbejdende og kan have problemer med elektroniske møder. Vi fastholder derfor de fysiske 
møder. 
Det er besluttet at uddelegere arbejdet så vi bedre får dækket alle arbejdsmiljøområder.  
Områderne er opdelt således: (Den ansvarlige for området står først) 
 

- Mørtel-undersøgelse: Andreas Hausnap, Michael Hansen og Morten Petersen 
- Exo-skelet: David Jennow, Tommy Bendix 
- Storformat-fliser: Anders Larsen, Dennis Nielsen 
- Ergo-palle: Tommy Bendix 
- Murer robot: Tommy Bendix og Michael Adamsen 
- Epoxy-fuger/nanocement: David Jennow, Michael Hansen og Anders Larsen 
- Posestørrelse: Morten Petersen. 
- Revidering vedr. oplæg af tagsten.  Jes Jepsen og Andreas Hausnap. 
- Årsplan: Michael Adamsen og Morten Petersen. 

 
Vi har færdiggjort vores arbejde i BFA-regi vedr. arbejdsplatforme. Tommy bendix 
Der er her udarbejdet en pixi-udgave. Holdes løbende a jour: Anders Larsen Og Morten P 
Vi mente, at arbejdet med revidering af opmuringsvejledning var afsluttet, men BYG-DI vil nu 
ændre den fælles indstilling. Der arbejdes på en fælles forståelse. I udvalget sidder: Flemming 
Hansen, Michael Adamsen, Tommy Bendix og Morten Petersen. 
 
Ud over disse emner, er udvalget enige om, at opmuring fra grøft og konsoller på 
forudopstillede stilladser skal stoppes, da det er i strid med principperne om minimering af 
opmuring under knæ og over skulder. 
Vi vil forsøge at bringe arbejdsmiljøet mere ind i Mureren. 
Vi er begyndt på en emneopdelt, elektronisk registrering af en stor del af vores materiale. 
Her er Anders Larsen, Michael Adamsen og Morten Petersen ansvarlige. 
Underemnerne er foreløbig opdelt: 
Rapporter om vores arbejdsmiljø samt 1 m. løft. 
Påbud, protokollater samt håndtering paller 
Tagsten samt mailkorrespondance 
112-80 sten samt forhøjede palle. 
 
Der arbejdes videre med flere andre emner. Bl.a. løftegrej, lettere stilladsdele mm. 
 
 
Priskuranter og prislister 
Vi skal arbejde med følgende emner: 



- Plan for uddannelse/efteruddannelse af især nye murer/murerarbejdsmænds opmålere. 
- Mere ensartet opmålinger efter priskuranten. 
- At alle murerarbejdsmænd får kendskab til akkordarbejde. 
- At prisfastsætte arbejdet med oppas på battspuds. 
- At prisfastsætte arbejdet med oppas på murstensskaller. 
- At flere murerarbejdsmænd deltager i Byggegruppens akkordkursus. 
- at arbejdet i § 34 udvalget fortsættes af: 

 
Lars Skovgaard Andersen, Morten M Petersen, Tommy Bendix Pedersen og Andy Jakobsen. 
(Der arbejdes på at besætte den vakante plads). 
 
 
Uddannelse 
Vi skal fastholde uddannelsen i overenskomsten. Klubben arbejder for at uddannelsen for 
murerarbejdsmænd bliver obligatorisk.  
Klubben vil gerne være med til at diskutere ændringer og nye tiltag sammen med DI-Dansk 
Byggeri der vil gavne murerarbejdsmandsuddannelsen. 
Klubben vil løbende evaluere uddannelsen.  
 
Uddannelsen, og mulighederne for kurser m.v. skal synliggøres og opdateres på hjemmesiden. 
  
 
Overenskomsterne 
Der er overenskomstforhandling med Dansk Byggeri i 2023.  
I foråret 2022 skal krav til Murer- og Murerarbejdsmands overenskomsten udtages. 
 
Der nedsættes et udvalg for at udtage og gennemgå særlige murerarbejdsmandskrav lig med 
tidligere overenskomstforhandlinger.  
Udvalget består af følgende personer: Morten M Petersen, Jes Jepsen, Kenneth Holm Kruse og 
Tommy Bendix Pedersen (tovholder). 
Overenskomstkrav vil blive behandlet på et særskilt bestyrelsesmøde. 
 
Vi skal i 2022 være mere aktive omkring udtagelse af overenskomstkrav. 
Målet er at sikre større indflydelse på overenskomstforhandlingerne.  
 
I forhandlingsudvalget er murerarbejdsmændene pt. repræsenteret ved Morten M. Petersen, 
Lars Skovgård Andersen, begge kongres valgte. Det bliver nødvendigt med ændringer. 
 
 
Mureren og Hjemmeside 
Mureren er Danmarks største fagblad for Murersvende, Murerarbejdsmænd, Stenhuggere og 
Stukkatør, med fokus på faglige emner der relaterer til de respektive fag. 
 
Klubben skal arbejde for at synliggøre murerarbejdsmanden i Mureren. 
Artikler skal tage udgangspunkt i: 

- Sjakket, byggepladsen, deres holdninger og synspunkter. 
- Synliggøre afdelingernes aktiviteter. 
- Være oplysende og have gode billeder/foto. 
- Det skal også kunne skabe debat omkring fagene på en konstruktiv måde. 
- Arbejdsmiljø. 

 
Hjemmesiden skal være opdateret og aktuel. 
Bjarne Jensen er webansvarlig. 
 
Facebook gruppe er pt. ikke aktuelt men kan tages op på et senere tidspunkt. 

______________________________________ 



 
Bestyrelsesmøder. 
 
Bestyrelsen søger at lægge bestyrelsesmøderne rundt i landet i de enkelte regioner. 
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