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Beretning fra Bestyrelsen. 
Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm 
 
2019, var året hvor der kom en ny regering i Danmark. En Socialdemokratisk regering med Mette 
Frederiksen som Statsminister.  
Med valget kom der et håb om en regering, som er mere lydhør for følgende emner:  

 pension til nedslidte, 
 en mulighed for at trække sig tilbage  
 samt bekæmpelse af social dumpning og kædeansvar i alle led. 

 
Emner som forhåbentlig er en del af de igangværende overenskomstforhandlinger i alle byggefag. 
 
Vi ser i dag et arbejdsmarked, hvor arbejdet bliver udført med udenlands arbejdskraft, med meget 
lave lønninger og dårlige arbejdsforhold. Eks. Metro bygeriet i KBH, Bio 4 på armager værket og 
Niels Bohr instituttet. Et problem, som bliver større og større.  
Vi ser også firmaer - uden overenskomst -, som laver stilladser om natten, og bruger udenlands 
arbejdskraft til dette, det har vi også set på vores byggepladser i KBH. 
Tæske hold, som bliver sendt ud mod vores kollegaer, som forsøger at dokumentere ulovligheder 
på pladsen er jo metoder som minder om mafiaen. En udvikling, som jeg syntes er meget 
bekymrende. 
Stilladser, som bliver væltet er ikke en god måde, at løse en konflikt på. Men har øjen-synligt 
virket, så bygherren endelig har kunne se ud over deres pengepung. 
Med denne indledning, syntes jeg, at fagbevægelsen har en vigtigt dagsorden. Nu må det være 
slut med social dumpning i Danmark, og arbejdsgiverne må vågne op og være med til at sætte en 
stopper for dette ved overenskomstforhandlingerne. 
 
 
 
 
 
 
 
Kemp & Lauritzen. 
Hvad er der så sket i KL i 2019?  
Hvordan ser fremtiden ud for 2020?. 
Som den hel store nyhed har KL valgt, at købe Lindpro A/S.  
 
Købet kan rejse mange spørgsmål, blandet andet: 
Er det en god beslutning?  
Hvorfor nu det?  
Får det indflydelse på min/din dagligdag?  
Skal vi nu have en adresse mere i KBH?  
Skal vi nu være to klubber i KBH igen? 
Spørgsmål, som mange sikkert stiller sig nu. 
 
Nogle af spørgsmålene kan vi allerede nu svare på, og nogle må vente til købet er godkendt af 
Erhvervsstyrelsen. 
Personligt syntes jeg, at det er en god beslutning, og ser frem til at byde vores nye kollegaer 
velkommen i klubben. Det er helt klart en styrkelse af KL på landsplan. 
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Mange spørger sig selv, om er det nu fornuftigt? og skal vi ikke lige have styr på vores egne 
afdelinger førs?. 
Her kan jeg kun svare, at som jeg ser det kan fornyelse også være en styrkelse. 
Vi skal ikke have flere klubber i København, og derfor vil jeg så snart det er muligt få samlet både 
Klub KL´s bestyrelse og Klub Linpro´s bestyrelse, så vi sammen kan finde en model som 
tilgodeser alle. 
 

 
Vi skal være en Klub og et samlet hold. 

 
 
Lønforhandlingerne 2020. 
I skrivende stund afventer vi overenskomstforhandlingerne mellem Tekniq og Dansk El-forbund. 
Når de er afsluttet tager vi fat på de lokale forhandlinger. 
 
Vi har så småt talt om krav til forhandlingerne på vores seneste klubmøde, og jeg har naturligvis 
taget notat af hvad I sagde. 
 
I ønskede at vi talte om følgende ud over grundløns stigning: 

 Længere opsigelse,  
 senior ordning,  
 betalt læge/tandlæge besøg,  
 rådighedsvagt,  
 overholdelse af 11 timers regel og  
 samme sats i hele København. 

 
Dette var kun et udpluk af hvad I kom med, men bare rolig jeg har skrevet det hele ned. 
 
Vi har også i bestyrelsen spurgt ind til hvordan vores lokale forhandlinger skal forløbe. 
Skal hver enkel afd. forhandle, eller kan vi - ligesom i 2018 - lave et udvalg, bestående af 
repræsentanter fra de tre områder, som forhandler centralt. 
 
Det er helt klart det vi som klub ønsker. Ingen skind forhandlinger, men vi taler med dem som kan 
sige ja eller nej. 
 
Som det ser ud lige nu ser det ud til, at det er Mads Møller, som er direktør for Specialer, som er 
styremand for A-siden i de kommende forhandlinger. Vi håber han vil se positivt på vores forslag 
om en central løsning for København. 
 
TR seminar, som er et årligt møde for samtlige tillidsrepræsentanter, har været afholdt i 2019, og 
jeg må sige, at det altid er en fornøjelse at møde alle de andre fra landet og få en god dag ud af 
det. Jeg ved, at der arbejdes på at afholde et lignede arrangement når Lindpro kommer ind. 
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Værktøj 
Som jeg skrev sidste år, ”hvad er en beretning uden at komme ind på Værktøjsordningen, eller 
mangel på samme”. 
KL er nu kommet til fornuft, vi skal igen ikke leje, men eje vores værktøj. Det har været en fejl, at 
lade nethire stå for det. Der arbejdes nu på at lave et system, som er mere tidsvarende for at 
holde styr på vores værktøj. 
Vi skal igen have et lager som udleverer værktøj, men det underliggende system skal først virke 
før værktøjet bliver kørt fra nethire til KL igen. 
 
Jeg ser frem til at det nu kommer til at fungerer bedre. Så skal vi bare finde en løsning på 
hvordan vi som klub igen får indflydelse på valg at værktøj. 
 
Lsu København, har i året der gik været præget af en del udskiftning på både A og B-siden. 
Ny afd. chef i Brand og sikring, og nye medlemmer på b-siden som er følgende:  

 Annette Duelund for HK,  
 Søren Rene Petersen for VVS Slotsholmen,  
 Jacob Neumann VVS entreprise og  
 Carsten Clausen Ny TR for VVS København.  

Et stor velkommen til dem, og jeg ser frem til at arbejde sammen med Jer for et bedre KL. 
 
I klub-kl´s bestyrelse ser det også ud til, at der vil komme ændringer. I skrivende stund ved jeg at 
vores evige Lærling Ib Hesselholt, har valgt at stoppe som ungdomssekretær. 
Om det bliver på Generalforsamlingen, eller om det bliver ved en ekstra ordinær 
Generalforsamling ved jeg ikke. Men uanset hvornår det bliver, skal der i alle tilfælde fra mig lyde 
en stor tak til dig, Ib for dit arbejde i klubben igennem mange år. TAK 
 
Når nu vi er ved lærlinge, så har jeg i over flere år forsøgt internt i entreprise afdelingen, at gøre 
lærlinge uddannelsen i KL bedre. Jeg har forsøgt, med at overtale dem til en mentor ordning, med 
meget lidt held. Da så vores HR direktør mfl. begyndte at udtale følgende ”vi skal i KL have den 
bedste lærlinge uddannelse, og de bedste lærlinge i Danmark”, benyttede jeg chancen til at følge 
op på den udtalelse.  
Vi nedsatte i hovedsamarbejdsudvalget et lille udvalg, som skulle finde ud af hvordan vi blev de 
bedste til at uddanne lærlinge. Udvalget har afholdt et par møder i skrivende stund, og det er min 
overbevisning, at vi er på rette vej. 
 
2019 bød også på udfordringer i pressen. Vi havde først en såkaldt Ipad sag i vores afdeling på 
Slotsholmen. En række medarbejdere fra KL blev suspenderet, projektleder, afdelingschef, 
regionschef, og regionsdirektør. Sagen udviklede sig, og de er alle afgået fra KL på nuværende 
tidspunkt. Dette har naturligvis betydet en del ændringer specielt i vores afdeling på Slotsholmen. 
Afdelingen har også i det nye år oplevet, at gamle KL kollegaer er stoppet, for at starte i et andet 
firma, hvor deres tidligere afdelingschef er ansat. 
Jeg ønsker dem held og lykke, men sidder også tilbage med en lille smule ærgrelse over hvorfor 
de ikke blev. 
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Klubben afholdte i 2019 mange gode arrangementer.  
Vi havde en lidt våd skovtur til Sporvejsmuseet i Skjoldenæsholm. Ærgerligt, at vejret ikke var 
med festudvalget, men en god tur alligevel.  
Vi havde et udvidet klubmøde med overnatning på Lo-skolen, som også varet af højdepunkterne i 
2019. Et lignende arrangement, er i støbeskeen når vores kollegaer fra Lindpro kommer ind i 
klubben. Dette er en af forslagene til GF. 
Andespil i november blev der også tid til, og vi var mange, som er glade for Ib som opråber. Vi 
ved meget om busruter, skostørrelser, fødselsdage og mange andre ting. 
Julefrokosten i Klubben blev afholdt, og vi fik en god aften både sammen med nuværende 
kollegaer og pensionister. Et arrangement, som vi vil flytte til januar, da der er for mange 
julefrokoster i december kan blive for meget, og dermed afholde nogen fra at deltage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entreprise. 
I Entreprise har vi oplevet en tilbagegang af opgaver. Vi er nærmest blevet halveret fra 70 til 35 
mand. Dette har jeg drøftede med mange ledere i afdelingen, og de opgaver, som de bliver ved 
med at nævne er Helsingørs Sundhedshus, som nok først starter op i sommer 2020, så har de 
nævnt projekter for Bella center, opgaver i Lufthavnen, opgaver der først skal modnes. 
Finger E i Lufthavnen blev med lidt af et sværdslag sluttet af i 2019, men først måtte vi rejse en 
sag, for så at trække den tilbage. Det lykkes mig at afslutte sagen for kollegaerne, så de fik deres 
penge. 
Men ellers bliver det spændende når Lindpro kommer ind, og deres entreprise folk skal være en 
del af vores klub.  
 
Jeg håber på at 2020 bliver vendepunktet for entreprise afdelingen, og vi igen både får opgaver 
ind og begynder at tjene penge. Det er trods alt sjovere at være i en afdeling, som gå godt og vi 
alle tjener penge. 
 
Infrastruktur sektoren 

Tillidsrepræsentant Tom Kristensen 
 
Der har i 2019 været fuld fart over feltet i alle vores afdelinger, vi har fra starten af året arbejdet 
på højtryk for at servicere alle vores kunder, da vi vandt den ene opgave efter den anden. I årets 
løb har vi også udført flere projekter i samarbejde med Ncore og Sikring. 
Vores kollegaer på Kraftværkerne (765) har arbejdet for fuld damp med at servicere Ørsted og 
HOFOR, både med almindelige vedligeholdelses opgaver samt store og små tilbudsager. 
I 763 har vi udført flere projekter i samarbejde med Ncore, både i Tårnby tunnelen og på en del 
Metro stationer. Det er også lykkedes for os at få foden ind igen på Storebæltsforbindelsen hvor vi 
i efteråret har bygget betalingsanlægget om for et norsk firma. Vi er også til stede på den nye bro 
(kronprinsesse Marys bro) ved Frederikssund, der drifter vi betalingsanlægget. Vi har året 
igennem løst mange opgaver for både DSB og Banedanmark. 
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762 har hver dag knoklet med at sikre forsyningen til alle Radius kunder i Hovedstadsområdet. De 
graver fiber og rør ned og blæser fiber i eksisterende rør, laver vejbelysning, de er alle steder på 
hele Sjælland hvor de arbejder for div. forsyningsselskaber. 
år 2019 blev også året hvor vi fik etableret os i Jylland, vi er rykket ind hos Kemp & Lauritzen i 
Tilst, hvor afdeling 761 skal holde til. De skal servicere forsyningsselskabet omkring Århus og er 
allerede kommet godt i gang. 
Der har ikke været så mange faglige sager i 2019, der er dog en kedelig tindens med et stigende 
antal af skriftlige advarsler, denne opadgående kurve prøver vi dog at få standset. 
Der arbejdes stadig på en ny hjemmeside til klub-kl som bliver lettere at gå til, hvis du har glemt 
adressen, så kommer den her, http://klub-kl.dk/ her kan du altid finde datoer og andre relevante 
oplysninger. I løbet af året vil der igen være en del aktiviteter som klubben arrangerer og vi har 
brug for at netop DU deltager, da det også er din klub. 
Vi er allerede godt i gang med 2020 og det ser ud til at blive et spændende år, med 
lønforhandling og forhåbentlig en masse nye kollegaer fra Lindpro hvis alt flasker sig, vi ses 
derude :-) 
 
Teknikhus København 

Tillidsrepræsentant Peter Olsen 
 
Året der er gået i afdelingerne 421/422, har på mange måder mindet om de forgående år, en 
imponerende udskiftning i ledelse og backoffice, hvor det kan være sin sag, at huske alle de nye 
navne, og hvem der er dagens chef. Mads Bengtsson er smidt på porten, og ny kvinde ved roret 
gennem de sidste 4-5 måneder er Rikke Irring. Måske en dag hun stikker snuden frem og 
fortæller os hvad hun vil med Teknikhuset. Jeg glæder mig over, at Christian Larsen har 
prioriteret teammøder en gang i kvartalet, så vi kan få højnet informationsniveauet. 
Igen et år uden faglige sager, det vidner om et godt samarbejde, hvor vi i fællesskab for klaret 
problemerne. Det er min opfattelse, at I løser langt det meste selv, så det ikke meget jeg bliver 
rodet ind i, det er godt! 
For afdeling 422 har året været præget af usikkerhed for fremtiden. Det blev desværre ikke til 
mere arbejde for Forsvaret, og I er nu spredt ud til andre afdelinger. Det er trist, at I ikke kunne 
blive sammen, det virkede til at I havde et godt sammenhold, også på tværs af fagene. Tak for 
det gode initiativ med et tværfagligt klubmøde på Sallie`s restaurant, det var en god aften.  
Det er ved at være to år siden, at I gav mig lov til at forsætte som tillidsrepræsentant. Efter 
klubloven er det tid til valg, hvor jeg genopstiller. Jeg mener, det vil være rimeligt, at vi skyder 
valget til efter en afklaring omkring om nye kollegaer fra Lindpro i afdeling. Så de også har 
mulighed for at stemme eller stille op til posten.  
Afslutningsvis vil jeg gerne minde om, at hvis man er en hængerøv, der ikke får hanket op i sig 
selv, og kommer til de ellers udmærket møder vi arrangere, så kommer jeg gerne forbi, med et 
franskbrød under armen, til en snak om løst og fast.  

 

 Glæder mig til at se jer til generalforsamlingen 
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Ncore 

Tillidsrepræsentant Claus Tolstrup 
 
Først skal der lyde et velkommen til alle de nye ansigter der er kommet til i løbet af det sidste års 
tid. 
  
I løbet af 2019 har der været nok af tage sig til, blandt andet er der afslutte 2 store projekter, 
Rigshospitalet samt Lufthavnen. Fibia har også bidraget til en masse opgaver, store som lidt 
mindre projekter, samt en del opgaver for vores gamle kunder. 
  
Når vi kigger ind i 2020 så siger de inde på gangen at vi godt kunne bruge nogle flere projekter 
som disse. 
  
Ellers byder 2020 også på en ny overenskomst, som betyder at vi skal i gang med at forhandle 
med firmaet. Vi har i Klub-KL blevet enige om at vi vil prøve at lave en fælles forhandling med 
firmaet lige som sidste gang. Derfor vil jeg gerne komme med en opfordring til at møde op på 
klubmøderne og komme med din holdning til hvad vi skal gå efter. 
  
Jeg kan desværre konstatere at vi har nogle kollegaer som ikke er medlem i DEF, derfor vil jeg 
gerne opfodre folk til at snakke med dem, så de kan blive en del af fællesskabet – de vil jo gerne 
have de goder vi andre kæmper for.. 
  
Til sidst vil jeg gerne komme med en opfordring til alle - kom til klubmøderne, som I gerne skulle 
modtage indkaldelse til på E-mail, og tag endelig en kollega med. Hvis I snakker med en kollega, 
som siger at han ikke modtager nogen E-mail, så kan man gå ind på klub-KL’s hjemmeside på 
www.klub-kl.dk og opdatere sine personlige oplysninger, samt se en årskalender om hvad der er 
planlagt af aktiviteter. 
  
  
Brand og Sikring 

Tillidsrepræsentant Johnny Hoppe 
 
Et spændende og lærerigt år i brand og sikrings afdelingen, vi står med nogle gode udfordringer, 
samt små og store projekter i afdelingen. 
 
Vi har haft nogle udskiftninger i brand og sikring, 
og ligeså nogle opsigelser. 
Vi har meget at lave i vores afdeling. 
 
Jeg glæder mig til at komme i gang 
med arbejdet som Jeres TR. 
Det er en spændende rejse for mig, 
og jeg glæder mig til de  
lokale lønforhandlinger. 
 
 
 
 
 
 

http://www.klub-kl.dk/
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Amr. Beretning 

Arbejdsmiljø repræsentant Kristian Faurholt. 
 
Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på hvad der er sket i det forgangne år. 
 
Arbejdsmiljøorganisation: 
Vi er næsten i hus med det hele, undtagen valget til de fire kasser (stabe, entreprise, teknikhuse 
og specialer) som ligger under HAMU, valget er ligesom gået lidt i stå, og med det nye opkøb går 
der nok lidt tid inden valget kommer i hus. 
Der bliver afholdt møde i HAMU den 31 marts, her regner jeg med at de sidste ting i 
organisationen falder på plads. 
Der er stadigvæk en opgave med at få holdt møder i de permanente arbejdsmiljøgrupper, her må 
den enkelte AMRer presse på for at få møderne afholdt. 
Kan man ikke komme igennem med budskabet tager vi det op i HSE afdelingen. 
Det er super vigtigt at vi får afholdt disse møder og at der altid er en leder med der har en pose 
penge med, hvis det er nødvendigt. 
 
Ulykker:  
55 er tallet, og det kan vi være mega stolt af. 
Vi har formået at nedbringe ulykkerne med fravær med 55 %. 
I 2018 kom der 63 kollegaer alvorligt til skade og i 2019 var tallet på 28. 
Det er frugten vi nu kan høste, her tænker jeg på at vi har fået en ny HSE ledelse og en ledelse 
der gerne vil være med på denne rejse, for at gøre K&L til en sikker arbejdsplads. 
Men vi har desværre end del el-ulykker med svende og ikke mindst med lærlinge. 
Husk altid at få slukket/sikret inden du går i gang, der skal også laves en kontrolmåling inden 
start. 
I afdeling 765 er en hånd kommet ind i tavle med spænding på, montøren havde heldigvis en 
montagehandske på, godt nok ikke en L-AUS handske. 
Det snurrede lidt i hånden og kunden lavede et 112 kald, som gjorde at hele styrken kom på 
besøg, her kom redningspersonel, politifolk og ikke mindst AT. 
Til al held skete der ikke mere end det. 
Det endte med et straks påbud og en regning i den tunge ende. 
Disse regninger har vi ikke behov for at få flere af.  
Jeg nævner denne ulykke fra min egen afdeling, med henblik på “bare lige”, “manglende viden 
om tavlens beskaffenhed” og “kundens ønske”, ikke skal erstatte det med at stoppe op og tænke 
opgaven igennem og sige fra hvis man er det mindste i tvivl om opgaven. 
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HSE afdelingen: 
Der har været en del kampagner i det forgangne år og der kommer flere. 
Vi har har blandt andet fået lanceret “sikker job anallyse”, jeg håber den er blevet taget godt i 
mod. 
SJAen skal være med til at vi reducere vores ulykker yderligere. 
En anden ting vi skal være bedre til er, at vi får lavet nogle flere tæt på/tilløb, så vi kan lære af 
dem inden de bliver til en ulykke. 
 
Her til sidst skal der lyde en stor opfordring til at alle vil være med til gøre K&L til den mest sikre 
arbejdsplads. 

 
Lærlinge Beretning 

Lærlinge repræsentant Ib Hesselholdt. 
 
Min sidste lærlingeberetning, jeg har endelig fundet min afløser, som jeg håber I vil stemme ind. 
Vi har fortsat møde med hr-gruppen (lærlinge Storkøbenhavn) ca. hver 3 måned, jeg har forsinket 
mødet, så det bliver vores nye ungdoms sekretær der deltager 18/3 i Hvidovre. 
Vi bliver også altid indkaldt til svendegilder, hvor vi overrækker gaven fra klubben, som lærlingen 
selv har valgt. 
Det ser ud til at der også bliver et lærlinge-udvalg i klubben, der er endelig kommet en lærling 
frem som, syntes at der skal være et lærlinge-arrangement, fedt nok! 
I min afd. Enterprise-øst var vi de første til at få valgt nogle elektriker-mentorer, da projektlederne 
ikke magter opgaven, det tager tid at få på plads! Men det er lykkedes i city-afd. Hvor Johnny 
Kressner har fået opgaven. I Hvidovre service er det blevet Keld Mortensen der er lærlingementor, 
han har endda fået opgaven med at finde nogle gode lærlinge på grundforløb 2, og tilbyde dem 
kontrakt med k&l, forhåbentlig bliver det mere end blot en et årig kontrakt, som firmaet stadig 
laver 99% af. 
Vi er ca.39 lærlinge heraf er der 6 gule, det er efterhånden længe siden at jeg har sendt velkomst 
mail til nye lærlinge, så jeg håber snart der kommer nogle nye lærlinge. 
Der er ellers rigtig mange lærlinge at tage af, på gf2 er der lige nu 10 klasser, samt en del 
lærlinge der starter på skp ordningen i Ballerup. 
K&l har iværksat en to dages sikkerheds-udd for nystartede lærlinge, efter kurset opfordres de til 
at deltage i et sikkerheds-møde på pladsen, så der skulle være grobund for nye amr. 
Endelig er lærlingebogen blevet genindført, der er plads til forbedringer, og der skal måske 
arbejdes på at gøre den digital, så kunne den være en del af den lærlingeapp, som firmaet har 
lavet, så mangler vi bare at alle lærlingene får en mobiltelefon da det jo er et stykke værktøj, som 
kun os svende i Enterprise kan undvære.  
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Forslag til Generalforsamlingen. 
 
Forslag 1. 
Nedsættelse af festudvalg. Jf. Klub lovene. 
 
 
 
Forslag 2. 
I 2021 arbejdes der på et arrangement til Bornholm (Folkemødet). 
Derfor bevilges ekstraordinært et beløb på ca. 40000 kr.  til bus derover og hjem. 
 
 
 
Forslag 3. 
Det foreslås at valg til bestyrelsen suspenderes. Ved en ekstraordinær generalforsamling senere 
på året vælges der til bestyrelsen hvor alle poster sættes under valg. 
 
 
Motivation 
Med stor sandsynlighed bliver købet af Lindpro godkendt og det tegner til at Klub K&L og Klub 3 
Lindpro slår pjalterne sammen. Derfor vil det være rimeligt at Lindpro's kolleger får muligheden 
for at stille op til valg samt stemme på kandidaterne. 
 
 
 
Forslag 4. 
Det foreslås at bestyrelsen bemyndiges til at lave et arrangement til efteråret. Arrangementet skal 
være som seneste afholdte på LO-skolen eller lignende. 
 
Motivation 
Med stor sandsynlighed bliver købet af Lindpro godkendt og det tegner til at Klub K&L og Klub 3 
Lindpro slår pjalterne sammen. Derfor er sådan et arrangement et godt boost til at blive rystet 
sammen. 
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Regnskab.  
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