
JULI
NR. 2    2017
31. ÅRGANG

Medlemsblad for Landsklubben
af Tagdækkere under

Februar
NR. 1  2023
37 ÅRGANG



         2                        www.3f.dk/tagdaekkere                                                       
                                                                                                 

Bestyrelsesmedlem fra Sjælland mangler P.T.

Thor O. S. Matthiassen

Dennis Engelsted Karlsen

Mobil: 42 78 41 60
Mail: thorole@hotmail.com

Mobil: 20 66 42 92
Mail: karlsen.dek@gmail.com

Bestyrelse Rune Thor Nielsen
Mobil: 28 10 77 00
Mail: henrikjrt@gmail.com

Bestyrelse Jan Klitgård
Mobil: 60 66 57 31
Mail: klitgaard9@hotmail.com

Næst-
formand Henrik Nielsen

Mobil: 60 17 12 93
Mail:henrikjrt@gmail.com

Formand

Per Hansen
Mobil: 60 13 01 04
Mail: perhansen1824@gmail.comBestyrelse

Steen Barløse

Mobil: 20 16 04 88
Mail:
steenbarloese@gmail.com

Mogens Thomsen

Mobil: 24 67 52 53
Arbejde: 88 92 41 02
Mail:
mogens.thomsen@3f.dk

Kasserer
for
Landsklubben

Ungdomsmedlem

Bestyrelse
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Kære venner
Nu har vi fået en ny regering, SVM og så starter de 
sgu med at angribe vores Danske Arbejdsmarkeds 
Model

Det er det hidtil største angreb på vores måde at ordne tingene 
på. Det at fjerne en helligdag og dermed helt ensidigt at forærer 
arbejdsgiverne både mere arbejdstid og de forhandlede goder som 
vi har tilkæmpet os gennem tiderene
.
Det at der skal arbejdes fl ere timer giver jo et endnu større slid på 
de i forvejen slidte bygningsarbejdere
.
Det er helt utilstedeligt især når man tænker på at samme regering 
har givet store skattelettelser som også løber mange år ud i frem-
tiden
.
Alt dette gør jo ikke de igangværende Overenskomst forhandlinger 
2023 spor nemmere. Tværtimod nu vil der jo blive rejst større krav 
til kompensation. Både på arbejdstid og på endnu større lønkrav.
Det er helt ude i skoven Mette, Jacob og Lars!!

I 2022 var der 42 mennesker som døde af at gå på arbejde, på 
grund af arbejdsulykker, det er det største antal tab af liv i over 10 
år. Det forfærdelige arbejdsmiljø skal der virkelig arbejdes hårdt på 
at forbedre,

Det kan da ikke passe mennesker skal dø af at gå på arbejde, det 
kan vi simpelthen ikke være bekendt i Danmark
.
Til sidst skal der lyde en opfordring til at deltage i vores Temadag/
årsmøde    D 17-18 marts 2023. i Silkeborg, som handler om Dan-
marks farligste job og hvad  vi kan gøre for at ændre på det. Tilmel-
ding FIU nr. inde i bladet

 Bestyrelsen har virkelig lagt sig i selen for at lave et godt program 
for vores Temadag. Læs mere om emnet inde i bladet.

Steen 
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Akkorduddannelsen for Tagdækkere   
 
Introforløb for tagdækkere 
 
Fiu 1999-23-00-21 13 marts til 17 marts   Rørvig Centret 
 
På kurset arbejdes med overenskomstens bestemmelser vedrørende 
resultatløn og rettigheder. Vi skal bruge papir og blyant, og kommer til at 
tælle lidt på fingre, skriftkrav for akkordreglerne og en gennemgang af 
akkordens faser  

Teknik Modul - Man skal kun tilmeldes 1 modul af 
følgende teknik moduler:  
 
FIU nr. 1920-23-00-04- 20 marts til 24 marts            Rørvig Centret 
FIU nr. 1920-23-00-05--17 april til 21 april                 Rørvig Centret 
FIU nr. 1920-23-00-06- 22 maj til 26 maj                    Rørvig Centret 

Tagdækning Priskurant 
Fiu nr. 1999-23-00-22 -  30 oktober til 3 november Rørvig Centret 
 

Så går du allerede nu rundt og ved du vil vide/lære mere 
om at regne prisen på dit arbejde så er det nu du skal 
tilmelde dig i din 3F Fagforening  
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Tagdækkernes Landsklub 
afholder 

Temadag og Årsmøde 
 den 17 – 18 marts  

Langsøhus Vester Ringvej 51 8600 Silkeborg 
 

FIU-nr.: 1999-23-00-27. 
 

Programmet for Temadagen:  
Fredag den 17. marts kl. 10 omhandler de mange 
arbejdsulykker der sker i DANMARKS FARLIGSTE JOB i 
byggebranchen  
 
Arbejdstilsynet har takket ja til at deltage med oplæg om 
disse ulykker og vil kunne oplyse om hvor mange, og hvilken 
type ulykker der sker og lidt om disse ulykker i tal og 
statistikker  
  
3F juridisk Center der beskæftiger sig med arbejdsskader, har 
ligeledes Takket ja til at deltage og en jurist herfra kommer 
med et oplæg om arbejdsskader, ulykker og sagsbehandling i 
forbindelse med disse ulykker, og vil måske kunne forklare 
hvorfor den slags sager ofte tager mange år før de afsluttes.  
 
Der vil i igennem dagen være mulighed for yderligere indslag 
og lidt gruppearbejde. 
 
 

Dagsorden for Årsmøde: 
lørdag den 18. marts kl. 10,00 

Dagsorden se midtersiderne 
 
 

Tilmelding i din lokale 3F afdeling  
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Tagdækkernes 
Landsklub 

 
Stedet hvor rigtige tagdækkere mødes 

Årsmøde  
Lørdag den 18.marts kl.10.00  

Langsøhus Vester Ringvej 51 8600 Silkeborg 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
 

2. Valg af stemmeudvalg 
 

3. Bestyrelsens beretning 
 

4. Regnskab for 2022  
 

5. Indkomne forslag. 
a. Pga. hvidvaskningsloven vil banken, at vi indsætter et 

nyt afsnit i vedtægterne.  
b. Forslag til måden klubbens arbejdsmiljø udvalg 

sammensættes 
c. Forslag til måden klubbens prisliste udvalg 

sammensættes 
(den endelige tekst til forslagene vil ligge i lokalet før 
mødet) 
 

6. Valg til bestyrelsen 
a. Bestyrelsesmedlemmer. 

i. Steen Barløse.     Formand   
ii. Jan Klitgård.       København  

iii. Henrik Nielsen.                                Jylland  
iv. Per Hansen.                                      Fyn 
v. Mangler.                                           Sjælland (for 1 år) 
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Tagdækkernes 
Landsklub 

 
Stedet hvor rigtige tagdækkere mødes 

 
b. Suppleanter. 

i. Stefan Hemmingsen.                                 København.   
ii. Kim Villiam Madsen.                                Fyn 

iii. ?                                                                 Sjælland               
iv. Frederik Pedersen                                      Jylland.                     

 
c. Revisor 

i. Flemming Krull 
 

d. Revisorsuppleant. 
i. Anders Kirkelykke  

 
e. Bladudvalget. 

i. Helge Hansen 
 

f. Arbejdsmiljøudvalget (betinget af afstemningen punkt 5 
stk. b) 

i. København 
ii. Sjælland 

iii. Fyn 
iv. Jylland 
v. Jylland 

vi.  
 

7. Eventuelt  
 

8. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 
senest 4.marts.     
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Foto fra en almindelig opgave, på en hel almindelig dag.            

Steen Barløse  

På 8 rækkehuse med 3 forskellige størrelser er vi i gang med at lave 
listedækning. På til sammen ca. 4000m2. Vi er 2 mand på opgaven så der går 
nogle måneder med at blive færdig. 

                                                            
Det er jo ikke lige frem det 
bedste vejr vi har for tiden, så 
det driller en del. 

Det er en ganske traditionel 
Type 1 listedækning, med 
rytterlys på rykningen og med 
rykningsudluftninger i 
mellem.  

                                                            
udsigt til de tage 
som er færdige                    
her, er vi i gang 
for tiden. 

Arbejdet sker i 
samarbejde med 
en tømmer som 
monterer 
rytterlys og 
flytter stillads for 
os, det fungerer 
rigtig godt. 
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Der har været en del 
forskellige hold som har lavet 
underpap så den del kan vi 
måle. Men det kan 
listedækningen så. 

 

 

 

Vi nåede hertil, så måtte vi 
starte bagfra da der skulle 
udføres belægnings arbejde, 
så var der ikke plads til os 
mere. 

                                                                   

 

 

De tage der mangler at blive udført. 

Der vil også blive bygget et skur til hver 
anden lejlighed, det er p.t. ikke afgjort om 
det er os som skal udføre dette arbejde  

 

Arbejdet der skal starte i næste uge 
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Voldgift kendelse  
 

Uoverensstemmelsen 
Sagen angår om aflønning af en voksenlærling inden for tagdækning. 
Hovedspørgsmålet er om en voksenlærling skal aflønnes med 
overenskomstens mindstebetalings sats §23 på 131,15 kr. pr time, til 
voksne medarbejdere eller skal voksenlærlingen aflønnes med ”fagets 
mindsteløn §25 på 139,95 kr. pr. time. 
Der var desuden spørgsmål om, hvilken løn der konkret var aftalt 
mellem parterne i det individuelle ansættelsesforhold. 
 
Den konkrete sag 
Den 14. december 2020 indgik den indklagede, en jysk 
tagdækkervirksomhed og en voksenlærling en uddannelsesaftale i 
henhold til lov om erhvervsuddannelser på godkendt formular. Under 
ansættelsesforholdet var det aftalt at lærlingelønnen udgjorde 150,00 
kr. i de perioder hvor der blev arbejdet i virksomheden og lidt mindre i 
de perioder hvor der var skolegang.  
I januar 2022 var lærlingen på skole og fik som betaling herfor 131,15 
pr time, svarende til mindstebetalingssatsen §23. Den indklagede 
virksomhed havde som rådgivning for korrekt betaling af løn under 
skolegang hentet hjælp hos sin organisation DI der havde rådet til at 
betale mindstebetalingen §23 for voksne medarbejdere.  
Under ansættelsesforholdet som ophørte i slutningen af februar 2022, 
fik lærlingen 150 kr. pr. time hvor han arbejde i virksomheden og 
131,15 kr. når han var i skole.  
Efter ansættelses var ophørt foretog 3F Esbjerg et løntjek og 
efterfølgende krævet 150 kr. for alle timer 
 
Parternes hovedsynspunkter 
Klager har anført, at Bygge- og Anlægsoverenskomsten i 
lærlingekapitlets § 4 udtrykkeligt foreskriver, at voksenlærlinge som 
minimum skal honoreres med en løn, der mindst udgør ”fagets mindste 
betalingssats”. Dette må forstås som en henvisning til det fag, der er 
angivet i den enkelte lærekontrakt. En voksenlærling inden for 
tagdækkerfaget skal derfor mindst aflønnes med 
mindstebetalingssatsen inden for dette fag, og den sats er angivet i 
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overenskomstens § 25. Aflønning kan ikke ske med en 
mindstebetalingssats gældende for andre fag end tagdækkere og 
derfor ikke med satsen i overenskomstens § 23.  
Indklagede har navnlig anført, at sagen – ud over tvist om, hvad der 
konkret er aftalt – drejer sig om en fortolkning af Bygge- og 
Anlægsoverenskomstens kapitel 20, § 4, stk. 3, og nærmere bestemt, 
om en tagdækker-voksenelev alene er berettiget til fagets 
mindstebetalingssats efter overenskomstens § 23 for voksne 
medarbejdere, eller om satsen skal være i medfør af § 25, stk. 1, for 
tagdækkere. § 4 i elevkapitlet er en bestemmelse, som med to 
angivne, kumulative betingelser giver en arbejdsgiver mulighed for at 
søge og opnå en AUB-refusionssats i forbindelse med antagelse af 
voksenlærlinge, og det medfører, at voksenelever – herunder også 
tagdækkerelever – i medfør af kapitel 20, § 4, stk. 3, ’alene’ er 
berettiget til fagets mindstebetalingssats, som må forstås som taksten i 
overenskomstens § 23 for voksne medarbejdere. Det forhold, at 
vokseneleven er tagdækker, kan ikke bevirke, at formuleringen i § 4, 
stk. 3, ”fagets mindste betalingssats”, skal forstås som satsen i 
overenskomstens § 25 for tagdækkerarbejde, som er overenskomstens 
højeste sats 
. 
Opmandens begrundelse og resultat 
Det fag, der i udtrykket ”fagets mindste betalingssats” henvises til, må 
efter en naturlig sproglig forståelse og udtrykkets baggrund i 
erhvervsuddannelses- og beskæftigelseslovgivningen forstås som det 
fag, vedkommende lærling er under uddannelse i. For en voksenelev 
inden for tagdækning er det derfor faget tagdækning, der henvises til. 
  
Thi bestemmes: 
Dansk Industri og virksomheden skal anerkende, at voksenlærlingen 
skal betales med tagdækkerfagets mindstebetalingssats i Bygge- og 
Anlægsoverenskomstens § 25, stk. 1, pr. arbejdstime i skoleperioderne 
i 2021, og at kravet udgør kr. 3.634,40 plus overenskomstmæssige 
tillæg 
.  
Opmand Børge Dahl 
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Arbejdsmiljø  
 
Når arbejdsmiljøet tages alvorligt  
 
Nogle gange er det ikke nødvendigt med store kampe for et godt 
arbejdsmiljø, de rette folk kan gøre en forskel.  
 
Tekst: Anne Mette Omø Carlsen   
 
Lasse Nagel er tagdækker og arbejdsmiljørepræsentant i firmaet Multi 
Tag Entreprise A/S. Lasse har sammen med sine kollegaer gået og 
lavet tag på et stort byggeri i Hillerød, og for første gang oplevet hvad 
det betyder, når den rette arbejdsmiljøkonsulent kommer på sagen. 
Arbejdet bestod primært i at lægge nyt tag på en bygning, og at 
arbejde med mineraluld.  
 
-Jeg har oplevet et sted, hvor sikkerheden fra dag et blev taget meget 
alvorligt, fortæller Lasse Nagel.  
 
Når arbejdsmiljøet er nummer et  
På byggeriet i Hillerød var firmaet Rambøll hyret til at stå for 
arbejdsmiljøet, og den eksterne arbejdsmiljøkonsulent viste sig at være 
meget grundig.  
 
-Vi oplevede, at de gik meget op i vores sikkerhed, i vores ve og vel og 
konsulenten kom meget rundt og så, hvor vi arbejdede og var rundt 
sammen med os, fortæller Lasse.  
 
Lasse fortæller, at konsulenten en dag kommer forbi og ser dem gå og 
isolere og stopper arbejdet, fordi de mangler korrekte værnemidler. Det 
firma, der har hyret Multi Tag til opgaven får besked på at indkøbe 
værnemidler, hvilket de med det samme gør.  
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-Vi får ikke nogen små kaffefiltre, men friskluftmasker. De koster 
omkring 3800 kroner stykket, men de bliver indkøbt til alle 8 mand på 
pladsen og herefter kan arbejdet genoptages, fortæller Lasse.  
 
Den slags værnemidler er noget Lasse tidligere har oplevet at bede 
om, men ikke fået, og som AMR ved han hvad de korrekte 
værnemidler er.  
- Det var helt særligt, og ikke noget jeg har oplevet før, at vi faktisk får 
værnemidler, der er mere effektive, og beskytter mere end loven faktisk 
foreskriver, siger Lasse.  
 
Stopper arbejdet i tre timer 
Et andet eksempel, som Lasse Nagel fremhæver, er oplysning om 
flugtveje. Igen er det konsulenten, der kommer forbi og spørger om 
tagdækkerne er blevet informeret om flugtveje. Lasse og hans 
kollegaer ved, hvor flugtvejen er, og har fået udpeget de to lovpligtige 
veje, men konsulenten stopper arbejdet og tagdækkerne må lade 
arbejdet ligge stille i tre timer indtil de har fået en lamineret plantegning 
med flugtvejene indtegnet på.  
 
-Nogle gange har jeg arbejdet steder, hvor der ikke er flugtveje, eller 
hvor vi bare selv finder dem, uden at få dem udpeget. Det er mest 
sådan det er, siger Lasse og fortæller, hvor rart det er ikke at skulle 
kæmpe for at reglerne bliver overholdt, men at deres sikkerhed som en 
selvfølge bliver taget alvorligt.  
 
Rune Thor Nielsen, faglig sekretær hos BJMF, og ansvarlig for blandt 
andet tagdækkerne har også hørt Lasses positive historier med 
arbejdsmiljø og glæder sig over, at der findes den slags 
arbejdspladser.  
-Vi hører tit de modsatte historier om hvor skidt det står til, og om 
arbejdspladser, hvor det er en kamp at få de rette værnemidler. Derfor 
er det også ekstra rart, når vi får historier som Lasses, siger Rune Thor 
Nielsen.  
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En meget tidlig regnfyldt januar morgen startede dagen, hvor vores 
forhandlere skulle klappes ind til forhandlingerne hos DI, for 62 
håndværker fra 3F Aalborg, det var en blandet flok af både 
tagdækkere, murer, tømrer, bygge- og Anlægsstruktører, samt et 
par industrifolk. Men i dag var faget ikke det vigtigste, da det var 
byggeriets overenskomstforhandlinger der startede. 
 
Men tilbage til starten af dagen, 
kl. 04.00 startede bussen ud fra 
Aalborg med kursen mod 
København og Rådhuspladsen. 
 
Stemningen i bussen blev hurtigt 
en følelse af fællesskab og 
samhørighed, som kun blev 
bedre, jo tættere vi kom på 
København. Efter små 5,5 timers 
kørsel, ankom flokken til 
København, vi blev sat af et stykke fra Rådhuspladsen og gik derfra 
med fanerne i front, til dem der ikke har prøvet at gå i optog med 
fanerne skulle gribe chance næste gang den byder sig. 
Det er en fed oplevelse, at når man går med fanerne først, så ved 

andre i gadebilledet at der skal ske 
noget, folk hilser lastbiler og busser 
dytter og hilser, folk råber ”god kamp”, 
det kan ikke beskrives, men skal 
prøves! 
 
Hvis stemning var fællesskab i bussen, 
gik det helt amok jo tættere vi kom på 
Rådhuspladsen, mens vi gik ”samlede” 
vi flere og flere afdelinger op og blev til 
et ikke planlagt optog. Da vi nåede 
DI´s glashus og ”bare” skulle over 

H.C. Andersens Blvd. kom kollegerne på Rådhuspladsen frem mod 
lyskrydset og tog imod os. På Rådhuspladsen havde københavnerne 
gjort klar til den helt store Ok-fest, med talere fra forskellige Land- 
og Landsbrancheklubber der var musik og pølser og en helt vild fed 
stemning af fællesskab og samhørighed. Her var der så fest i 3 



                                   www.3f.dk/tagdaekkere                        15                              
                                                                                                 

timer, mens regnen væltede ned over os. Men hvad betyder det når 
man mødes på tværs af landet med kolleger og venner fra 
Tagdækkernes Landsklub. Jeg tror det var den største samling af 
håndværker i regnvejr nogen sinde. 
 
Med stemning var god og humøret var højt, men lidt i kl. 1 kom 
Claus Von Elling ud fra forhandlingerne, han blev hentet ved DI af 
håndværker og faner, og en sti 
åbnede sig over til scenen på 
Rådhuspladsen. 
 
Hvor Claus holdt sin tale til folket, 
her var Claus klar i spyttet, vi skal 
have mere på mindstelønnen og vi 
skal beholde vores helligdag, samt 
styrkelse af arbejdsmiljøet. 
 
Herefter sluttede festen og bussen 
begyndte deres rejse gennem 
Danmark igen, i vores bus forsatte festlighederne og stemningen 
lige til vi nåede 3F Aalborg igen kl. 19.30, men det var en fed dag i 
OK23´s tegn. 
 
Sidder du nu måske i skuret og tænker jeg vil også deltage i OK23, 
så scan QR-koden her på siden og bliv medlem af Byggegruppens 
OK23 Debat gruppe på Facebook. 
 
Gi din melding til kende og deltag i de events der kommer så vi 
sammen kan få en bedre overenskomst. 

 
 



Tagdækkernes Landsklub
Mølle Allé 26
2500 Valby

Returneres ved varig adresseændring

Næste nummer
1. NOVEMBER

Deadline Næste nummer
1.Juni


