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GENERALFORSAMLING:

Mere synlighed, fokus på arbejdsmiljø, fagretslige sager og
medlemssager var på dagsordenen
2 Formand for Malersektionen, Jørn Johansen, slog i sin beretning på generalforsamlingen den 26. februar fast, at sektionen havde levet op til løftet fra 2002 om
at blive mere synlige.
”I 2004 har vi haft omtale af medlemmer af sektionen i Byggeriet 2 gange, omtalt i fagpressen (Mestertidende og Licitationen) 18 gange.”
Sektionens hjemmeside www.maler
sektionen.dk er på plads, og der er star-

tet et nyhedsbrev op til sektionens medlemmer, som er blevet godt modtaget.

Arbejdsmiljø
Jørn Johansen kom også ind på den kampagne, som Arbejdstilsynet iværksatte over
for malerfaget fra sommeren 2004.
”Det resulterede i, at langt flere end
sædvanlig af medlemmerne i sektionen
fik besøg af AT. Heldigvis faldt de fleste af
disse besøg fornuftigt ud, og der var et par
enkelte af firmaerne, der blev klassificeret
i kategori 3,” sagde han og fortsatte:
”Fra 2005 er reglerne så blevet ændret,
så nu skal alle virksomheder screenes og
vil blive tildelt smileyer alt efter, hvor god
man er til arbejdsmiljø. Malerfaget forventes screenet i 2007/2008.”

www.malersektionen.dk

Ny bestyrelse

Fagretslige sager

Formand

Jørn Johansen fremhævede, at 2004 har
været lidt roligere på det fagretslige område, samlet set har der været ca. 40
mæglingssager, ca. 30 af disse har været
på Sjælland og de sidste 10 fordelt rundt
omkring i landet.
10 af mæglingssagerne er blevet videreført i det fagretslige system til timandsmøder.

Jørn Johansen, Næstved (genvalgt)

Stabile medlemsforhold
Malermester Jørn Johansen, blev genvalgt
til formand for Malersektionen ved sektionens generalforsamling den 26. februar
2005

positive udvikling vi har været inde i de
sidste år.
”Vi arbejder stadig for en kontrolleret
og rolig vækst i sektionen, og det ser ud til
at det lykkes også at flytte virksomheder,
således det stadig er nystartede og etablerede virksomheder der søger om optagelse hos os,” sagde han.
”Og vi kan glæde os over medlemsudviklingen vi er i perioden 1999 til 2004 vokset medlemsmæssigt fra 190 i 1999 til 240
ved udgangen af 2004.” 2

Medlemsmæssigt har 2004 været et stille
og roligt år fastslog Jørn Johansen, trods
nogle konkurser og enkelte udmeldinger
er tilgangen stadig større end afgangen
fra Malersektionen, så vi fastholder den

Næstformand
Lars Bo Pretzmann, Vedbæk

Bestyrelsesmedlemmer
Steen V. Hansen Rødovre (genvalgt)
Carl M. Jensen, Nørre- Aaby
Lars K. Nielsen, Skanderborg
Willi Becke, Vordingborg (genvalgt)
Johnny Basse, Frederiksberg (ny valgt)
Peter Christiansen, Otterup deltager
som repræsentant for Dansk Byggeri
Tagmalerforening

Ny overenskomst den 1. september 2005
2 Som følge af overenskomstforhandlingerne i 2004 får Malersektionen i Dansk
Byggeri den 1. september 2005 en ny overenskomst.
I øjeblikket læses der korrektur på den
nye overenskomst. Arbejdet med dette forventes færdigt i løbet af april måned.
Når overenskomsten er klar, vil der
blive arrangeret møder rundt omkring i
landet, hvor der vil blive en gennemgang

af både den nye prisliste og overenskomsten, så alle har en mulighed for at blive
orienteret om, hvor ændringerne er sket.
Der vil blive udsendt en mødeplan medio april 2005, med tilmeldingsblanket til
de enkelte møder.
Ønskes der allerede nu orientering så kontakt Jørgen Heien på telefonnummer 72 16
00 00 eller 72 16 01 62. 2

Logbøger til lærlinge i
malerfaget. Husk, at har du lærlinge, der skal starte på skole, og
har du endnu ikke fået logbogen
til elever i malerfaget, så skal du
kontakt Jørgen Heien på telefon 72
16 00 00 eller 72 16 01 62. Logbogen
der er udarbejdet af Dansk Byggeri Malersektion og godkendt af
Malerfagets Faglige Fælles Udvalg
indeholder alt den information
din lærling har brug for i forbindelse med sin uddannelse. Den
indeholder også alle nødvendige
skemaer, der skal udfyldes igennem læreforholdet. Har du planer
om at ansætte lærlinge vil det være
en god idé at rekvirere logbogen
allerede nu, så har du den, når din

MBK gratis på www.bygviden.dk
2 Efter forhandlinger med Teknologisk Institut er MBK nu blevet tilgængelig i hele
sin udformning via www.bygviden.dk.
Man får adgang til MBK ved at gå ind
på www.bygviden.dk
2 Her vælges malerfaget
2 Når det er gjort, vælges i venstremenuen enten den bygningsdel man skal
bruge, eller en vilkårlig bygningsdel.
2 Midt på næste billede vises et aktivt
link hvor der står MBK - netversion,
når man klikker på link, kommer et
nyt billede
2 I dette billede bliver man bedt om at
logge sig på; i rubrikken med brugernavn skrives medlemsnummeret i Dansk
Byggeri, i rubrikken password skrives
det telefonnummer, firmaet er registreret med i Dansk Byggeri.
2 Herefter er der adgang til at søge frit
i hele MBK´en.

lærling starter.

INGEN opkrævning til

Adgangen til MBK vil være gratis for alle Dansk Byggeris medlemmer resten af
2005.

Skulle der være problemer så kontakt Jørgen Heien, Lars Due eller Jørn Jensen på
telefon 72 16 00 00. 2

www.bygviden.dk

barselsfonden. Bestyrelsen i
malersektionen har besluttet at
der ikke i første halvår af 2005,
vil blive opkrævet kontingent til
malersektionens barselsfond. Det
betyder at der ikke skal betales til
barselsordningen, før efter den 1.
juli 2005 hvor den nye fælles udligningsordning i DA træder i kraft.
Opkrævningen til DA-Barsel vil
foregå gennem ATP og kommer til
at følge terminerne for opkrævning
af ATP. Det betyder at beløbet vil
blive opkrævet kvartalvis bagud.
Betalingen vil være 785 kr. pr. år pr.
fuldtids ansat, første gang betales
den 1. oktober 2005.

Ny prisliste på cd-rom
Af Jørgen Heien, Dansk Byggeri

2 Med dette nummer af nyhedsbrevet
er vedlagt den nye prisliste på cd-rom,
prislisten er gældende fra den 1. september 2005.
Prislisten udsendes nu, da der sker
prisjustering pr. den 1. september 2005,
det er derfor en god idé at bruge den nye
prisliste for de tilbud, der først skal udføres efter den 1. september.
Som de tidligere prislister indeholder
denne også en særlig del med alle de forklarende tekster og afsnit samt den egentlige prisdel.
Der er ikke tale om en kalkulations prisliste, det vil sige det er kun enhedspriser
for de enkelte prisnumre i henholdsvis
svende og mesterprislisten.

Vær opmærksom på, at når cd-rommen er installeret, skal du selv angive de
procentsatser, du ønskes at bruge.
Der er ligeledes mulighed for at vælge priser på materialer fra forskellige leverandører.
Installationen burde foregå næsten
helt af sig selv, når cd-rommen lægges i
maskinen, skulle der være problemer så
kontakt Jørgen Heien på telefon 72 16 00
00 eller 72 16 01 62.
Vi forventer at opdatering fremover vil
ske via Internettet. Når denne løsning er
endelig på plads, vil der blive udsendt besked om dette. 2

Glædelig udvikling i Malerklagenævnet
Af Jørgen Heien, Dansk Byggeri,
foto Simon Ladefoged

2 Om forbrugerne er blevet mindre kritiske eller om medlemmerne af Malersektionen er blevet dygtigere, kan vi ikke rigtig se ud fra den udvikling der har været
i klagesager over malerarbejde.
Klager over malerarbejde overgik i juni 2004 til behandling i Byggeriets Ankenævn på lige fod med de andre fag i
Dansk Byggeri.
I 2003 blev der behandlet 11 klager over malerfirmaer, der er medlem af
Dansk Byggeri, i 2004 er der behandlet 6
klager over malerfirmaer, heraf var de 4

uorganiserede.
På tagmalerområdet var der inden
etableringen af Dansk Byggeri Tagmalerforening, rigtig mange klager hvert år, og
behandlingen af disse sager var meget ressource krævende i Ankenævnet.
Efter etableringen af Tagmalerforeningen i 2002 har der ikke været klager til
Byggeriets Ankenævn over medlemmer af
foreningen. Der er ingen tvivl om at beslutningen om, at danne Tagmalerforeningen var den rigtige og de skærpede krav
til medlemskab i forhold til andre fag var
en fornuftig beslutning. 2

www.byggerietsankenaevn.dk

Antallet af klager over malerfirmaer, der er
medlem af Dansk Byggeri, er halveret på et år

Kursus for nye mestre og konduktører
2 Efter den store succes i efteråret har
Malersektionens bestyrelse besluttet at
gentage kurset for nye mestre og ledende medarbejdere (konduktører).
Det holdes fra torsdag den 20.oktober
2005 med start kl. 18.00, kurset afsluttes
lørdag den 22. oktober kl. 11.00.
Kurset afholdes som internatkursus
på Dansk Byggeris egen kursus ejendom
i Ebeltoft.
Det foreløbige program ser ud som
følger:
2 Krav til det at drive virksomhed, omgivelser og roller
2 Aktører/roller på en byggeplads

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Regningsarbejde/entreprise arbejde
Virksomhedsøkonomi
Budget
Hvad skal en mestertime koste
Krav til regnskab og bogføring
Faktureringsbestemmelser
Service og markedsføring
Forsikringsforhold
Tilbudsgivning
Tilbudsindhentningsloven
AB 92 generel information
Byggeriets servicekoncept
Fagretslige regler
Malerfagets prisliste og overenskomst

2
2
2
2
2

Opmålingsprincipper
Økonomi og sagsstyring
Personaleforhold
Indkøbsaftaler i Dansk Byggeri
Dansk Byggeri som organisation

Deltagerbetalingen er endnu ikke fastlagt,
men forventes at blive ca. kr. 2.000,- inkl. overnatning og forplejning.
Endeligt kursusprogram og tilmeldingsblanket vil blive udsendt med nyhedsbrev
i juni 2005, men vil du allerede nu sikre
dig en plads, så kontakt Jørgen Heien eller
Jane Møller på telefon 72 16 00 00. 2

Afskedigelse af gravide malersvende
Af Jørgen Heien, Dansk Byggeri
foto Ricky John Molloy

2 I den senere tid har Dansk Byggeri fået
henvendelse fra malerfirmaer, der er kommet galt af sted i forbindelse med afskedigelse af gravide malersvende.
Afskedigelsen har resulteret i meget
store erstatningskrav - typisk et beløb
der svarer til 9–12 måneders løn.

Gravide er beskyttet af en lov, der kort
fortalt kan tolkes sådan, at den gravide i
princippet er den sidste, der skal afskediges, og at bevisbyrden for at afskedigelsen ikke har noget med den pågældendes graviditet at gøre, alene ligger hos arbejdsgiveren.
Der er tale om omvendt bevisførelse,
det vil sige, at det er den, der er anklaget,
som skal modbevise anklagen.

Den lov, der beskytter gravide, kan kort fortalt tolkes således, at den gravide i princippet er
den sidste, der skal afskediges (modelfoto)

Beskyttelsesloven gælder også når
svenden (både kvinder og mænd) er på
orlov efter fødslen.
De tilkendte erstatninger ligger typisk
i størrelsen 100.000–250.000 kr.

Samarbejd med Arbejdsmiljøhuset
Da malerfaget beskæftiger omkring 30%
kvinder, er vi et af de fag, der i samarbejde med Arbejdsmiljøhuset (tidligere Maler
BST) har gjort mest for at fastholde gravide
i arbejde, selv om dagligdagen måske skal
lægges lidt om. Som arbejdsgiver kan man
henvender sig til Arbejdsmiljøhuset, som
meget hurtigt kan udarbejde planer for,
hvilke produkter og typer af arbejde den
gravide kan beskæftige sig med.
Arbejdsplanerne bliver tilpasset de produkter og arbejdsopgaver, der er i den enkelte virksomhed. Dette medfører, at den
gravide kan være beskæftiget i faget, og
stadig være en produktiv arbejdskraft et
godt stykke hen i graviditeten. 2

Generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening
2 Den 18. marts havde Dansk Byggeri
Tagmalerforening sin ordinære generalforsamling. Tagmalerforeningen er interessegruppe i Dansk Byggeri med tilhørsforhold til Malersektionen.
I sin beretning kom formanden, Peter Christiansen, ind på den positive udvikling Tagmalerforeningen er inde i. Foreningen omfatter nu 28 medlemmer og
der ligger 5 ansøgninger til behandling i
efteråret 2005.
Sidste år blev der indført en kontrolordning på arbejdet, alle medlemmer skal
indsende kopi af 15 fortløbne opgaver.
Kontroludvalget udvælger 5 opgaver fra de virksomheder, der er udtaget
til kontrol. Inden arbejdet bliver besigtiget får kunderne et informationsbrev fra
tagmalerforeningen om, at deres tag vil
blive undersøgt i forbindelse med kon-

trolordningen.
Herefter bliver det udførte arbejde
besigtiget, og er der bemærkninger til
arbejdet, får den pågældende virksomhed en henvendelse fra sekretariatet om,
hvad der skal udbedres, og hvornår det
skal være gjort.
Denne fremgangsmåde blev utroligt positivt modtaget af kunderne, alle var meget glade for informationen og det gav et
stort plus til foreningen at medlemmerne
er omfattet af en kontrolordning.
I år kom der en yderligere skærpelse af
medlemmernes ansvar, da der blev vedtaget en ændring til vedtægterne, således at
der i fremtiden hvert år på generalforsamlingen skal vedtages en officiel behandlingsanvisning, som alle medlemmerne er
forpligtiget til at følge. 2

Efter generalforsamlingen
består bestyrelsen i Dansk
Byggeri Tagmalerforening af
følgende:
Formand
Peter Christiansen, Otterup

Næstformand
Palle Jensen, Hvide Sande

Bestyrelsesmedlemmer
Frank Welling, Roskilde
Danny Kromanne, Hinnerup
Kristian Kristensen, Silkeborg

www.tagmalerforeningen.dk
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