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Bestyrelsesmedlem fra Sjælland mangler P.T.

Thor O. S. Matthiassen
Kirkendrupmarken 60
5270 Odense N

Dennis Engelsted Karlsen
Bøgevangen 21
9330 Dronninglund

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

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

Bestyrelse

Rune Thor Nielsen
Blå Karamel 336 A1
1440 København K

Mobil: 28 10 77 00
Mail: henrikjrt@gmail.com

Bestyrelse

Jan Klitgård
Persillehaven 27
2730 Herlev

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

Næst-
formand

Henrik Nielsen
Ådalsvej 45
9210 AalborgSø.

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

Formand

Per Hansen
Egsmarken 3
5750 Ringe

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

Steen Barløse
Lange Gyde 8
5683 Hårby

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

Mogens Thomsen
Bøgevej 24
6600 Vejen

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

Kasserer
for
Landsklubben

Ungdomsmedlem

Bestyrelse
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Gode kollegaer 

 

I min sidste leder fortalte jeg om vores Temadag/årsmøde, og ”det” 
blev et par gode dage med stor aktivitet og engagement. Der blev 
arbejdet med branchevejledningen, OK23 og møde aktivitet på TEAMS 
med ArbejdsMiljø Repræsentanter, TillidsRepræsentanter og andre 
interesserede. 

En stor del af de forslag som er kommet fra både TEAMS møder og 
Temadag har vi allerede taget med til møderne i vores 3+3 udvalg og 
arbejdsmiljøudvalget. 

På årsmødet blev det besluttet, at vores unge tagdækker skulle have 
en fast plads i bestyrelsen. 

Thor Matthiassen blev valgt som det første ungdomsmedlem. Tillykke 
til Thor og alle andre nye/genvalgte. 

Den 28. maj var jeg inviteret til dyrskuet i Roskilde for at besøge STB 
standen (Struktør, Tagdækker og Brolægger uddannelserne) det var 
en rigtig flot stand med en masse aktivitet, konkurrencer og arbejdende 
værksteder. Alt sammen for en positiv opmærksomhed på uddannel-
serne og fagene. 

Det var virkeligt flot arrangeret og der skal lyde en stor tak til hele 
Teamet bag.  

Ja så er det jo blevet sommer igen, med travlhed alle steder. Og det 
ser jo ud til at det bare fortsætter. Selv om der dem som siger, at vi 
bevæger os imod et usikkert efterår. Ja det må man jo tage som det 
kommer. 

Jeg håber i alle må få en god sommer. 
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Akkorduddannelsen 
 

Arbejder du på akkord? 
 

Kan du svar ja til at du arbejder på akkord eller tænker det vil du gerne, 
så er det nu du skal læse videre. 
 
Ja først til dem der tvivler på man kan tjene penge på at akkord, det 
kan man og ja også på isoleringstage. 
 
Hvis nu man så arbejder på akkord allerede kan man så lærer noget, 
det vil jeg mene. 
 
Akkorduddannelsen er hos os en 3 uges uddannelse, første uge er en 
introuge, hvor vi arbejder i dybden med bla. rettigheder, men også 
pligter ved akkordarbejde. Vi snakker også om handling med 
firmaerne. Denne uge plejer at være i uge 9. 
 
Anden uge er en teknik uge, hvor underviserne lærer jer, at bruge 
opmålernes program (ROP). I lærer noget i Excel og I lærer at bruge 
en E-skurbog, til at holde styr på timerne og pengene i akkorden, I vil i 
E-skurbog kunne se hvad I har tjent i løbet af ugen. 
Teknikmodulet er et blandet modul hvor der også er murer, Tømrer og 
Struktør. Derfor skal man vælge en af de 3 uger det kører. I år var det 
uge 12, 14 og 20. 
 
Det sidste uge er 100% priskurantens uge, her regner og måler vi, vi 
debatterer positioner/priser hvad kan bruges hvor. 
Det plejer at ske i uge 44. 
 
Når uddannelsen er over, vil man bedre uddannet i akkordarbejde ind 
mange mester er . 
 
Så tænk over som DU ikke skal være bedre til akkordarbejde. 
 
Tilmelding ske i løbet af december 2022 – med opstart i 2023. 
 
Tag med det bliver stort 
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Book plads i løbet af 
november i DIN 3F 
afdeling. 
Datoerne for uge 5 er 
30. jan – 3. feb. 

Tagdækkernes 
Brancheuge 

 
Ja der er lang tid til uge 5 2023. men med firmaernes planlægning, ja så 
kommer den før de fatter det. 
 
Nå men du skal vel afsted, for i uge 5 er det tid til at møde nye kollegaer fra 
resten af landet eller måske gense dem. 
 
Men hvad går brancheugen ud på, ja udover de nye kollegaer? 
 
I løbet af uge 5 vil underviserne tag jer med på en rejse gennem alt det rundt 
om tagdækkerfaget, så som: 
 

 Overenskomsten, hvad rettigheder har vi, hvornår skal vi have 
betaling for overarbejde, overnatninger mm. 

 Vi vil også kikke lidt i vores priskurant, for at se hvad skal vi have for 
vores arbejde, det er måske ikke altid mester der bestemmer!! 

 Vi kikker også lidt på vores arbejdsmiljø og branche- vejledninger. 
Vores landsklub er jo med til at lave den. 

 Vi kommer også rundt om Tagdækkernes Landsklub og 
overenskomstforhandlingerne 2023 
 

Og tro mig, vi kommer rundt om meget mere  
 
Så tag fat i din makker/kollega og book ind på en fed uge i tagdækkerens 
navn 
 
Husk og giv firmaet besked  
om fri uden løn, 3F betaler daglønstab. 
 
 
Håber vi ses 
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Faglige sager 
 
 
Uenighed om lønsats:  
En tagdækkerlærling over 25 år Indgår en uddannelses aftale 
som voksenlærling, en voksenlærling aflønnes normalt efter 
overenskomstens § 25 med fagets mindsteløn pr. 1. marts 2022  
142,70 kr. pr time. 
Efter uenighed om betaling mellem lærlingen og virksomheden 
som er af den opfattelse at lærlingen skal aflønnes med 133,65 
kr.efter § 23. Der er for at forsøge at løse uenigheden afholdt 
mæglingsmøde og organisationsmøde mellem 3F og Dansk 
Industri hvor DI fastholder at der skal aflønnes efter den 
generelle mindstebetalingssats i §23, som er noget lavere. Da 
det ikke har været muligt at opnå enighed, har 3F forbeholdt sig 
retten til at videreføre sagen til en Faglig voldgift der er berammet 
til afholdelse i november.  
 
Brug af underentreprenører ”eller arme og ben virksomheder”  
Ved pladsbesøg den 9 dec. 2020 i Brøndby besøgte tagdækkere fra 
BJMF en byggeplads med større en tagrenovering. Arbejdet omfattede 
tagdækning og dertil hørende arbejdere på aftalte områder på tagareal 
målt til 5675 m2. KN Tagdækning A/S udførte opgaven med hjælp af 2 
underentreprenører hvoraf den ene var medlem af Dansk Håndværk 
med 3 ansatte og den anden ikke var overenskomstdækket med 2 
ansatte som igen havde indgået aftale med 3 andre 
tagdækkervirksomheder med tilsammen 5 ansatte hvor igen 1 var uden 
overenskomst at hjælpe med udførelsen af arbejdet. 
Det var 3F opfattelse at arbejdet blev udført med brud på 
overenskomstens § 102 stk. 4 hvilket Dansk industri og virksomheden 
ikke var enig i, efter afholdelse af mæglingsmøde og 
organisationsmøde blev der begæret Faglig voldgift, som var fastsat til 
medio april. Kort før denne Voldgift blev afholdt et ekstra 
organisationsmøde hvor sagen igen blev drøftet og parterne opnåede 
enighed om at løse sagen i mindelighed ved at KN Tagdækning A/S 
betalte bod. 
  
Hermed sluttede sagen  
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Tagdækkernes Landsklub ønsker forårets nye tagdækker 
svende TILLYKKE med svendebrevet  
 

 
Nye svende på Learnmark Horsens 
 
 
 

 
Nye svende EUC Nordvestsjælland Audebo  
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Så er det blevet tid til at 
tjekke ud  

Efter næsten 17 år som formand for Tagpaparbejdernes 
Fagforening og Faglig sekretær i Bygge-, Jord- og 
Miljøarbejdernes Fagforening er det blevet tid og prøve 
noget nyt, at være efterlønner. 
Der har været mange gode stunder og oplevelser 
forbundet med jobbet gennem årene både når det 
gælder arbejdet i vores gamle Fagforening, vores 
nuværende klub og arbejdet i BJMF samt i vores 
Landsklub, hvor vi gennem årene har medvirket til at få 
rykket lidt på flere områder som Priskurant, arbejdsmiljø 
og dagpengeregler.  
Det er selvfølgelig lidt vemodigt at sige farvel efter så 
mange år i branchen hvor jeg startede i april 1986 hos 
Jens Villadsens Fabrikker, men helt færdig er jeg nok 
ikke. Jeg vil stadig være aktiv når det gælder vores 
uddannelse, som repræsentant i LUU på Audeboskolen, 
skuemester og i kampen at sikre vores fag nogle flere 
gode lærlinge, både på Dyrskuet, Unge dag på 
Christiania, jobfestivaller m.m. for der mangler stadig 
mange nye tagdækkere. Jeg vil ligeledes være aktiv i 
bestyrelse i Tagpaparbejderne Brancheklub lige som jeg 
har lovet at Tagdækkeren bliver skrevet nogen tid i nu.  
 
Så skulle din vej gå forbi BJMF Mølle Alle 26 
2500 Valby den 26 august mellem kl. 12 og 16 
er du VELKOMMEN til et lille arrangement med 
lidt vådt og tørt til halsen 
 
God Sommer Helge Hansen  
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Tagdækkerfaget på 
Dyrskue i Roskilde  

For at profilerer tagdækkerfaget deltog det Lokale 
Uddannelses udvalg fra EUC Nordvestsjælland (Audebo) igen i 
år på Roskilde Dyrskue, sammen med lærlinge, unge svende 
og faglærer, for at vise hvad vi som tagdækkere laver og for 
at synliggøre vores fag for nogle af de unge der ikke har valgt 
en uddannelse i nu.  
I år foregik det sammen med bygnings og anlægsstruktørene 
og brolæggerne på en fælles STP-uddannelses stand. 
Gennem de 3 dage besøgte mange vores stand både for at 
prøve og se de arbejder vi lavede og rigtig mange deltog i 
vores konkurrence om at vinde et legehus som blev udført på 
pladsen. 

 
 
Det er muligt at se mere fra vores dage på Dyrskuet på  
STB Uddannelser | Facebook 
Hvor der er masser af foto og videoklip  
En stor Tak for den meget hjælp der gjorde det muligt 
at gennemføre både praktisk og økonomisk. 
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Tagdækkersektionen DI Dansk Byggeri blev repræsenteret af:            
Peter Gregersen PN, Morten Phillipsen Hetag, Carsten Nielsen,    
DK Roof, Johnny Poulsen Ryslinge Tagdækning, Anders Svensen DI 
Dansk Byggeri. 
Tagdækkernes Landsklub blev repræsenteret af: Steen Barløse, 
Helge Hansen, Rune T Nielsen, Dennis Karlsen, Peder Jensen, Ib 
Nielsen og Anton Christiansen 3F Byggegruppen  
 
Flere emner fra daglig dagens arbejdsmiljø på tagene blev gennem 
dagen vendt og drejet bl.a.  
 

1. Revidering af branchevejledning om tagdækning 
Lille arbejdsgruppe sætter sig sammen og får sat gang i 
processen for at revidere branchevejledningen.  

     Der ønskes afsnit om gasoplag, mængder og regelsæt.  
 

2. Status på brug af smartmover til tagarbejde 
Ryslinge Tagdækning har søgt refusion via ATs 
arbejdsmiljøpulje, som er godkendt og har efterfølgende købt 
Smartmover. Den bliver brugt ude på pladsen, men folkene 
fortæller at der er en udfordring med at isoleringen bliver trykket 
pga. af vægten på en fuldt læsset smartmover. 
 

På den konkrete plads var der rigeligt med plads, og den er derfor 
meget brugbar under forholdene. I forbindelse med vandret 
transport er den et vigtigt brugbart hjælpemiddel, til undgåelse af 
unødigt skub og træk, og kan bruges som væltesikring for 
gasflasker. En forsats dialog med Baron om videre udvikling til 
tagdækkernes brug bør forsætte. 
 

3. Hvilke tekniske hjælpemidler har vi i branchen i 
forhold til ergonomi 

En af udfordringerne er branchens traditionsbundenhed, som 
begge parter er nødt til at adressere. 

       Der er en udbredt udfordring med at få folkene til at bruge nye 
hjælpemidler som skal hjælpe dem i deres daglige arbejde 

       Her kommer vores uddannelse af tagdækker lærlinge i spil  
       som en vigtig samarbejdspartner                                                      
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4. Installationer på taget 
Fra tagdækkerne indstilles der til at parterne tager en dialog 
med projekterende når der tegnes nye bygninger, således at der 
kan bygges ansvarligt sundhedsmæssigt. Her tænkes også på 
spild i isoleringen når der skæres ud til installationen. 
Arbejdsgiverne erklærer sig enige heri.  
Der bør tages fat i FRI, Foreningen for Rådgivende 
Ingeniører. Det er ønskværdigt at der tænkes bedre 
adgangsveje og -forhold for tagarbejde. 

     Det er et grundlæggende vilkår at der skal bygges flest mulig       
kvadratmeter, derfor placeres installationerne på taget. 
 Aht.  tagarbejde kunne det være fordelagtigt at installationer lå  
under lofterne eller på særskilt etage. 
 

5. Byggeplads til film 
Filmning forventes opstartet i maj af MASTER MEDIA? 

     Der er et krav om at næsten alle forhold på en sådan byggeplads    
lever op til gængse krav, aht. godkendelse hos AT. 
(disse film optages den 28 juni på byggeplads i Roskilde)  
 

6. Byggeplads til støvkiler 
Der spørges ud i gruppen om der er nogle byggepladser med 
diagonalskåret Rockwool, hvor vi kan kigge på støvmængden i 
virkeligheden. Anders opfordrer til at tage mineraluldsindustrien 
med ud på besøget. Dette i april-maj måned. 
 

7. Andet 
Der er blevet spurgt om der er nogen der ligger inde med nogle 
målinger på asbest i gammelt tagpap. Ligesom der bliver spurgt hos 
NFA hvilke metoder der bør anvendes til demontere af asbestholdig 
tagpap der er mest hensigtsmæssige 
(vinkelsliber/afrivning/skovling). Her tænkes selvfølgelig på 
asbestsanering. 
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IGEN - IGEN  
 
Igen har Danmarks farligste job krævet et offer. 
 
Igen er der en familie der må gå en fremtid i møde uden 
en mand, en far, eller bedstefar. 
 
På et offentligt byggeri nær Aarhus, faldt en 63-årig 
tagdækker gennem et hul i taget 6m ned på et 
betongulv og omkom.  
 
Som tagdækker udfører vi størstedelen af vores arbejde 
i højden og derfor er det vigtigt at regler for arbejde i 
højden overholdes, det kan godt være at det bare er en 
lille opgave skal udføres, og tænker er at det går nok, 
MEN det gør det ikke altid, det er der desværre alt for 
mange beviser på. DERFOR TAG IKKE CHANCEN,  
 
Det er ikke kun dig selv du skader, din familie har brug 
for dig som kæreste, ægtefælle og far TÆNK på dem, de 
skal bære sorgen.  
 

Sig fra: hvis du ikke er sikker og har 
det udstyr du skal bruge.  
 
 
 

Arbejdsmiljøloven (retsinformation.dk) 
 
Fald fra højden på byggepladser - Arbejdstilsynet (at.dk) 
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Hej!  
Var din oplevelse – historie – mening eller 
et par gode foto af dit spændende arbejde 
der skulle have stået her????????. 
 

 

 
 
Et klubblad kan kun blive mere spændende af med-
lemmers oplevelser og historier, så derfor lad os høre 
om dine. 
Du behøver ikke selv at være den der skriver. Tag 
kontakt til redaktøren eller bestyrelsen så hjælpes vi ad 
med at få netop din oplevelse, foto, mening eller 
holdning til jobbet som tagdækker i TAGDÆKKEREN  
 
Redaktør Helge Hansen 40170294 eller mail 
helge.hansen@3f.dk 



Tagdækkernes Landsklub
Mølle Allé 26
2500 Valby

Returneres ved varig adresseændring

Næste nummer
1. NOVEMBER

Deadline Næste nummer
1.Oktober


