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To stærke PH-profiler om
deres nedtur og turen tilbage

E-LEARNING

skal styrke sikkerhedsniveauet
Johnny skal aflaste Carsten
med tilbudsgivning

Når man er så heldig at ha’ et

firkløver på værkstedet
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Johnny går selvstændigt til opgaverne
med at beregne tilbud.

Johnny skal aflaste Carsten
med tilbudsgivning
Her hos PH Montage har
vi den store fornøjelse, at
mængden af forespørgsler
vokser støt. Derfor har
Carsten Betzer længe haft
alt for travlt, og derfor er
Johnny Johansen nu under
oplæring i at beregne tilbud.
På den måde får kunderne,
hvad de forventer, og vi står
stærkere internt.

Når vi offentligt beskriver os
som et fleksibelt hold, er det helt
reelt. På både byggepladserne og
hjemme i administrationen gør
vi os umage for at holde fokus på
vores mål.
Hjælpsomhed er en væsentlig del
af vores DNA. Men fordelingen
af ansvarsområder skal først og
fremmest gribes seriøst an med
planlægning og uddannelse. Det
gælder nemlig kvaliteten og sikkerheden, og det er selve fundamentet
for en virksomhed som vores.

2 vigtige kasketter
Johnny, der dagligt pendler imellem Hvidbjerg og Nykøbing Mors,
begyndte som projektleder hos os
i 2016. Forinden havde han i en årrække været ansat hos en entreprenør, hvor han bl.a. beregnede
tilbud. Så det var oplagt at tilbyde
ham endnu en kasket. Ifølge
Carsten med vægt på tilbud. For
selvfølgelig er medansvaret for
tilbud i millionklassen tyngende.

Selv, fortæller Johnny:

- Jeg kunne jo godt se, at
Carsten havde for meget om
ørene, og med min baggrund
mente jeg nok, jeg ville kunne
oplæres til at aflaste ham.
Hvordan går det så?
Oplæringen foregår ret simpelt.
Eleven går selvstændigt til arbejdet,
og læreren gennemgår resultatet.
Og det går helt godt!
Herunder afslører Johnny, at han
indtil videre har lært det vigtige af
Carsten, at det ikke er størrelsen
på et projekt, der afgør tiden for
tilbudsgivningen. Det springende
punkt er altid, om konstruktionerne
er komplicerede, hvilket ikke behøver at have noget med omfanget
at gøre.
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Vi har forvandlet 800
betonelementer til et
P-hus på 4.100 kvm
Kirkebjergområdet i Brøndby
udvikles i disse år fra et trist
industriområde til et attraktivt
boligområde. Her har vi på
byggeprojektet, Sdr. Ringvej
33A, haft ansvaret for monteringen af elementer til et
P-Hus i flere plan med plads
til 130 biler.

Lad det være sagt straks: Der skal
mere til end en Las Vegas-illusionist som David Copperfield for at
rejse tonstunge betonelementer
på kryds og tværs, under og over
jordniveau.
Med forvandling i vores branche
menes hårdt arbejde og specialistviden. Det vidste Ambercon godt,
da de stillede os montageopgaven,
og vi er stolte over at kunne sige,
at vi igen har levet op til forventningerne. Både deres og totalentreprenørens (CASA A/S).
Flemming Andersen har været
vores projektleder på opgaven,
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Med ‘forvandling’ i vores branche menes
hårdt arbejde og specialistviden.

der omtrent er det tiende af sin
slags i PH Montages historie. Han
oplyser, at alt er gået planmæssigt
bortset fra nogle få udfordringer
pga. kraftig blæst.
I alt har montagearbejdet varet
syv uger i løbet af foråret/forsommeren. – På posterne gik Michael
Christiansen og hans dedikerede
hold bestående af otte montører,
når der var flest af sted. Og fordi
Michael altid flittigt dokumenterer
vores arbejde på facebook, kan
vi bringe en stemningsfuld fotocollage. Må den opmuntre os til
endnu flere P-huse på CV’et.

32%
Vores nye varmepumper har
i første regnskabsår givet os
en besparelse på 32% i
forhold til fyringen med olie.

Grøn omstilling i Hvidbjerg
Det ligger fast, at miljøet
fortjener at stå i toppen på
hele verdens dagsorden.
Det giver max. mening at
passe på kloden, så vi har
taget et nyttigt initiativ
her hos PH Montage. Vi
har udskiftet lyskilder og
varmeanlæg til miljøvenlige varianter, hvilket også
driftsøkonomisk virkelig
har kunnet betale sig.

Indtil sidste år skulle vi bruge olie
for at holde varmen. Og for bare
få år siden bestod vores belysning
overvejende af lysstofrør, der bruger op til 40% mere strøm end LED,
som vi nu har.

afsluttet afskrivningen indenfor en
overskuelig årrække.

Udskiftningen har været dyr, men
allerede nu viser tallene, at pengene
er givet godt ud, afslører Frede fra
vores ’økonomiske hovedkontor’.

Takket være LED har vi fået et
naturligt og ensartet lys, der ikke
afgiver varme. Derudover har vi på
værkstedet fået en stabil rumtemperatur med en væsentlig sidegevinst; vi er sluppet af med støjen
fra den oliebaserede varmluftsovn,
der konstant steg og faldt imellem
14 og 21 grader.

Helt konkret har vores nye varmepumper (to luft-til-vand og tre
luft-til-luft leveret og installeret
af Dam & Hovgaard A/S) i første
regnskabsår givet os en besparelse
på 32% i forhold til fyringen med
olie. Herunder forventer vi at have

Af andre fordele skal nævnes,
at vi med udskiftningen har fået
forbedret vores arbejdsforhold.
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Når man er så heldig at ha’
et firkløver på værkstedet…
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Ja, det er jo ikke snedkeren, der har
inspireret til karakteren, Iron Man. (Det
er i øvrigt Martin Philbert bag masken).

Kollegaer på samme
adresse og kollegaer i felten
holder af stemningen på
vores værksted. Det samme
gør folk udefra, for det er
tydeligt, at der er 100% styr
på tingene, og at luften er
tyk af højt humør. Det
skyldes det lykketræf, at
værkstedets fire gutter har
hvert sit nyttige talent og
går godt i spænd.

På tegnebrættet ser det så nemt
ud at lede en virksomhed og sætte
hold. Men mennesker er ikke
maskiner, og derfor går det sommetider galt for nogle.
Når værkstedet hos PH Montage
er et mønstereksempel, skyldes
det især Bo Henriksen. Han er
valgt til den ledende stilling som
værkfører på baggrund af både
sine faglige og menneskelige
egenskaber. Her bringer vi et portræt af ham og de andre gutter,
der gør vores værksted ære.

God stemning, god arbejdslyst!
Som værkfører siden 2014 har Bo
selvfølgelig sit eget kontor. Sådan
skal det være. Det giver den nødvendige arbejdsro til dialogen med
bl.a. jern- og stålleverandører og til
samtalen under fire øjne. Sidstnævnte er der altid plads til hos
Bo, som man i bogstavelig forstand
ikke skal skue på hårene.
Trods sit vikingeudseende med
tatoveringer og sit insisterende blik
kendetegnes Bo for et helt særligt
overskud foruden sit stærke overblik. Fx har han aktivt medvirket til,
at PH Montage er blevet det positive vendepunkt for unge, der pga.
misbrug og kriminalitet har været
tæt på at opgive selv og næsten har
været opgivet af samfundet.

Måske af den grund har han
indrettet kontoret lidt som en
hyggelig dagligstue. Væggene er
malet grønne, stueplanter pynter
i vinduerne, og bløde stole, skænk
og reolsystem med familieportrætter på hylderne indgyder til en
god atmosfære, hvor man kan tale
frit. – En skærende kontrast til det
højloftede, rå værksted lige ude på
den anden side af døren. Her er
dog også en vis standard.
Førstehåndsindtrykket på værkstedet er orden, og rummet fyldes
ud af høj musik fra lokalradioen,
imens Martin, Peter og Anders
går dybt koncentreret over dagens forskellige opgaver. Typisk
omfattende vedligehold af værktøj, klargøring af stålbjælker,
indretning af nye skurvogne samt
forpakning og forsendelser til
PH-montørerne rundt omkring på
byggepladser i ind- og udland.

Værkstedets ”gæstestjerner”
Firkløveret får ofte ekstra selskab
og hjælpende hænder. Det kan
fx være fra kollegaer, der efter
længere tids sygemelding skal
sluses forsigtigt tilbage på arbejdsmarkedet, eller førnævnte unge på
kanten af samfundet. Endelig kan
hjælpen i en periode med lavsæson
i byggeriet komme fra ’hjemsendte
rejsemontører’.
Fortsættes de næste sider... 7

Mød Bo Henriksen
Årgang 1970
Ansat siden 2007
Uddannet smed
Bo er struktureret og på forkant med opgaverne,
som han fordeler retfærdigt og gerne selv tager del
i. Herunder er han ansvarlig for ajourføring af vores
værktøjsregister og for varebestilling forud for prissammenligning, hvorved vi får mest muligt for pengene. Varerne kan være alt fra blyanter, handsker
og lamper – til bolte, søm og skruer. Derudover
kendes Bo som uhøjtidelig med den grundholdning,
at hver dag som udgangspunkt er en god dag. (Det
har manglen på nattesøvn ikke ændret på, efter han i
en sen alder er blevet far til to døtre).
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Mød Martin Philbert
Årgang 1988
Ansat siden 2014
Uddannet klejnsmed
Martin, der har fået sit gode udseende af sin
thailandske mor og danske far, er den, man stilles
om til, hvis Bo fx har ferie. De to kender hinanden
fra et tidligere ansættelsesforhold, og respekten
er gensidig. Men Martin har også gjort indtryk hos
flere af de kollegaer, der af forskellige årsager af
og til assisterer på værkstedet. Senest lyder det
fra Henrik Jensen, der i en periode sidste år var
stressramt, at Martin både er behagelig at omgås
og rigtig dygtig. Martin vedgår sin faglige dedikation. Han har ingen planer om at skifte fag, højst by.
(Efter 14 år i Viborg er han netop flyttet til Aalborg).
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Mød Peter Søndergaard
Årgang 1960
Ansat siden 2008
Tidligere slagter
Peter er en mand, man kan stille uret efter.
Hans primære arbejdsområde er pakning og
palletering, og indsatsen udføres med stor
omhyggelighed. Derudover er han yderst loyal
anlagt. Før tiden her hos PH Montage nåede
Peter svimlende 28 år på det nu nedbrændte
Danish Crown i Skive. Og var det ikke for den
brand, ville han med garanti gøre sig fortjent til
’Den Kongelige Belønningsmedalje’ for uafbrudt
tjeneste på samme arbejdsplads. Indtil videre
har han passeret kobberbrylluppet i ansættelsen
hos os, og ifølge Peter selv har han ingen planer
om at skifte. Bare der er musik til arbejdet.
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Mød Anders Handberg
Årgang 1993
Ansat siden januar 2021
Uddannet både smed og maskinfører
Anders har hele to uddannelser, der sammenlagt
har varet 8,5 år. Hvorfor, bygger på ungdomsdrømmen om en gør-det-selv-ejendom på landet
med masser af jord at passe. Det med at bo på
landet er gået i opfyldelse. Men hjemmet er en
ufejlbarlig tømrermesterbolig og den tilhørende
jord er relativt beskeden. Til gengæld kommer
hans faglige styrke værkstedet til gode, og
Anders er med egne ord faldet godt til her hos
PH Montage. Det havde han også brug for, idet
han forinden havde været langtidssygemeldt pga.
stress. P.t. går han og klargør UNP-bjælker.
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To stærke PH-profiler
om deres nedtur og
turen tilbage

Stress kan ramme os alle. Tilstanden kommer langsomt
snigende, men føles for de fleste som et akut tilfælde af noget
uforklarligt. Det kan sjakbajs Karsten Sørensen og montør
Henrik Jensen skrive under på.
På de næste sider får du deres historie om at ramme muren
med et brag og komme videre derfra...
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Som de to står der og hygger
sig med deres tredje kollega,
Ryan Jensen, er det svært at
forestille sig, at det på noget
tidspunkt har været anderledes. – At mændene fx begge
ville få panikangst, hvis de på
en ensom gåtur, imens de var
stressramte, ville se bare ét
andet menneske på lang
afstand.

Vejret er altid federe at tale om
Det er flere år siden, Karsten
bukkede under for stress, mens
Henrik først lige har været turen
igennem. På opfordring er de
mødt ind en fredag i juni for at
fortælle om den periode i deres
liv. Bestemt ikke et yndlingsemne
for ret mange – og da slet ikke for
fuldvoksne mænd!
Dog er både Karsten og Henrik
bevidste om, at de ved at stille
sig frem måske kan hjælpe
andre. Dels til at spotte faresignalerne og søge hjælp, dels til
at genvinde troen på fremtiden,
hvis det hele først er ramlet
sammen.
Karsten og Henrik taler på skift
og giver undervejs plads til at
supplere hinanden. Ordene
flyder frit, og man kunne
nemt tro, de plejer at
arbejde tæt sammen. Det
gør de ikke, tværtimod.
Karsten er på opgave i
Ørestaden og Henrik i
Aarhus. Derimod deles
de om Håsum som
hjemby og deres oplevelser med stress.

Karsten Sørensen,
ansat siden 1989
Han var sin generations klassiske
eksempel på et
energibundt af
en ung mand.
Ikke ti vilde
folkeskolelærere
fra Houlbjerg
ved Langå,

14

hvor Karsten er opvokset, kunne
overbevise ham om en bestemt
uddannelsesretning. Han kastede
sig ud i det virkelige liv lige efter
grundskolen. Det skulle give penge,
og kollegaerne skulle være gode,
husker han.
Da Karsten som 25-årig kom til
PH Montage, havde han bl.a. erfaring som rørlægger, maskinfører
og slagter.
Skiftet skyldtes en drøm om at
rejse og arbejde samtidig, og den
gik i opfyldelse på rekordtid. En
fredag tog Karsten en snak med
PH Montages stifter, Poul Henning.
Allerede om mandagen kunne han
begynde.
Karsten faldt godt til i jobbet, og
med tiden blev han sjakbajs. Det
er han stadig, og det var han også i
2007, hvor han blev ramt af stress.
Det skete en weekend, og konen
Helle og Karsten selv mistænkte i
første omgang et slagtilfælde.
Karsten fortæller:

”Pludseligt gik jeg helt i
stå. Det smertede i brystet,
og jeg kunne ikke forklare
mig.”
3 måneder i helvede
Helle kørte Karsten til vagtlægen,
der straks tilkaldte en ambulance.
På sygehuset lød konklusionen
snart, at Karsten var stressramt, og den melding var faktisk
stressende i sig selv. For kuren
mod stress er langtrukken og
uhåndgribelig for utålmodige sjæle
som Karsten. Han måtte underkaste sig tre lange måneder i total
isolation for omverdenen. Det var
det eneste, der hjalp – foruden den
kærlige støtte fra Helle.

HVAD - HVORFOR - HVORDAN
Stress er en naturlig forsvarsmekanisme, der aktiveres i kroppen ved
fysisk og/eller psykisk overbelastning.
Medicinsk kan stress afsløres af en
øget produktion af stress- hormoner i
binyrerne. En tilstand, der kan blive
kronisk, hvis der ikke sættes aktivt ind.
Ofte med medicin, ro og samtaleterapi.

Henrik Jensen,
ansat siden 2002
Han er opvokset i Rødding og
vidste fra starten, at han ville
direkte på arbejdsmarkedet efter
9. klasse. Allerhelst ville han have
et job, der foregik udendørs; uden
det skulle have med landbrug at
gøre. Alligevel blev det til mange
år indendørs for møbelindustrien,
før han begyndte som rejsemontør
hos PH Montage.
Alt gik udadtil snorlige for Henrik
i flere år. Fire dages arbejde og
tre dage fri. Så fik rutinen ellers
et hak i tuden. Henrik gik i sort
midt på byggepladsen. Det var i
Randers sidste år før sommerferien. Heldigvis handlede kollegaerne, Brian Pedersen og Arne
Andersen, hurtigt. De ringede
hjem på kontoret til Anja og orienterede hende, hvorefter Henrik
blev kørt hjem til sin kone, Laila.
Senere samme dag fik Henrik sin
stressdiagnose. Laila var med, fordi
hun pga. corona var hjemsendt fra
sin arbejdsplads, og det var et held
ifølge Henrik.

Takket være hende og gåturene
med labradoren, Bimmer, fik han
langsomt magten over sit tankemylder og en nogenlunde nattesøvn tilbage.
Henrik udtaler:

”Ikke engang mine
forældre forstod situationens alvor. Kun min
kone!”
Chokket sidder endnu og har
lammet hukommelsen
Modsat Karsten husker Henrik
ikke ret meget fra hverken den
dag, han bukkede under, eller
tiden efter. Dette kan have den
forklaring, at Henriks stressforløb
ikke ligger langt tilbage. Henriks
krop er simpelthen stadig på overarbejde for at komme sig. Af den
grund udtrykker Henrik også stor
taknemmelighed overfor især Anja
og Frede hos PH Montage, der har
stået imellem ham og kommunens
sagsbehandlere.

Vendepunktet!
Karsten og Henrik er enige om, at
tålmodighed har været et agørende
vendepunkt. De henviser bl.a.
til tiden på ’skåneprogram’ på
værkstedet og mændene der. Alle
med god forståelse for den underliggende alvor og de hensyn, det
krævede af dem.

Læring?
På spørgsmålet om, hvorvidt stress
har gjort Karsten og Henrik klogere
på sig selv, svarer de samstemmende ja. De har forbedret deres
evne til at lytte til kroppens signaler
og til at holde sig udenfor den
slags diskussioner og gøremål,
der kan give forhøjet blodtryk.
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Derfor giver det
mening for os
at sponsorere
Kulturcenter
Skive (KCS)
Overalt i landet er kulturlivet dyrt at holde i
gang, men det er endnu dyrere at lade være.
En egn uden kulturtilbud risikerer at sakke
bagud i befolkningstilvækst og udvikling.
Undersøgelser viser nemlig, at langt de
fleste mennesker vil bo og arbejde tæt
på muligheder for adspredelse og underholdning. Det er en af to lige vigtige grunde
til, hvorfor PH Montage støtter KCS.
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Hos PH Montage er vi i ledelsen meget bevidste om,
at vores gode rygte i allerhøjeste grad skyldes vores
dygtige medarbejdere. Det vil vi gerne belønne udover
selvfølgeligheden i velordnede løn- og ansættelsesvilkår,
og her kommer KCS ind i billedet.
Med sponsoraftalen følger fribilletter til udvalgte
arrangementer og andre fordele, som alle medarbejdere
hos PH Montage kan komme i betragtning til. Man
oplyser eller skriver sig simpelthen bare på som
interesseret i et givent arrangement, hvorefter der
trækkes lod.
Der kommer løbende besked, når vi har billetter.

Hos PH Montage
har vi medarbejderfordele der er til at
få øje på

Årligt giver aftalen alle hos PH Montage mulighed for at motionere til
halv pris. Hertil får vi også en håndfuld 10-turs kort, som vi uddeler
gratis efter ‘først-til-mølle’. Tag fat i Rikke på kontoret.

PREMIUM CLUB
MEDARBEJDERTILBUD

GRATIS

synsprøve og sundshedstjek

Som medarbejder hos PH Montage kan
du og din familie nyde godt af nogle fordelagtige tilbud hos optikerkæden Louis
Nielsen.

på hele brillens pris

Vores samarbejde med optikerkæden giver gratis
mulighed for udvidet synstest med sundhedstjek.

DEL TILBUDDET
MED DIN FAMILIE

Prisen pr. person er normalvis kr. 245,Derudover er der 30% rabat på hele brillens pris
(stel og glas) - hvad enten det er en hverdags-,
læse- eller solbrille.

SPAR 30%

1

Registrer din eller familiens rabatkupon på jeres rabatside

2

Bestil tid til en synsprøve med sundhedstjek

3

Fremvis rabatkuponen i butikken og bestil din brille

https://premiumclub.louisnielsen.dk/phmontage

Så book en tid til både dig selv, din ægtefælle/
kæreste, dine børn, forældre og/eller søskende.
Det betaler sig!

Tilbuddene gælder kun for medarbejdere hos PH Montage samt deres familie. Tilbud kan ændres uden varsel. Se detaljerede tilbudsbetingelser for
de aktuelle tilbud på jeres egen Premium Club webside. © 2021 Louis Nielsen A/S
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E-LEARNING med BMS
styrker sikkerhedsniveauet
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BMS til PH Montage:

BMS til PH Montage:

Styrk sikkerhedskulturen gennem
kontinuerlig træning og uddannelse

Reducér jeres tid på instruktion og
uddannelse

Virksomhedens sikkerhedsniveau afhænger af
jeres medarbejderes adfærd. For at stimulere
den adfærd er træning og uddannelse helt
afgørende. Med et effektivt e-learning system
sikrer I, at alle kontinuerligt uddannes inden
for relevante områder tilpasset den enkelte
medarbejders arbejdsopgaver.

Et e-learning system er fleksibelt og gør,
at I og jeres medarbejdere kan gennemføre
instruktion, træning og uddannelse, når det
passer ind i jeres produktion.

BMS til PH Montage:

BMS til PH Montage:

Vær på forkant med at opfylde
instruktionspligten

Supplér med jeres egne uddannelser
til e-learning systemet

Det er arbejdsgiverens pligt at instruere sine
ansatte i arbejdets udførelse. Ved at implementere BMS´s e-learning system sikrer
I, at den pligt efterleves og dokumenteres
indenfor udvalgte områder.

BMS´s e-learning system indeholder en række
færdigudviklede uddannelser, herunder dem
som er angivet overfor. Men I har også mulighed
for at videreudvikle på systemet og sammen med
BMS udvikle andre uddannelser, som passer til
jeres behov.

E-learning er bygget op sådan, at
kursisterne gennemgår de enkelte
instrukser i den pågældende
uddannelse. Til hver instruks hører
der noget tekst, som bliver læst op,
ligesom der er illustrationer, som
understøtter det, der bliver læst
op. Med både illustrationer, lyd og
skrift øges sandsynligheden for, at
alle kursister forstår instrukserne
uanset personlig baggrund.
Når kursisten er færdig med alle
instrukser i den enkelte uddannelse,
bliver han/hun ledt videre til en
test, som det kendes fra f.eks.
kørekortets teoriprøve. Her skal der
svares korrekt på et antal udvalgte
spørgsmål.

Derfor ønsker vi at gennemføre uddannelserne, og sådan
kommer det til at foregå:
Ved at anvende BMS’s e-learning
system opnår vores virksomhed
større tilfredshed blandt alle
medarbejdere, sikkerhedsorganisationen og en bedre udnyttelse
af tid og ressourcer. Samtidig er
målet at reducere antallet af ulykker/
nærved ulykker.
Vi starter med undervisningen efter
sommerferien, hvor I bliver kaldt
ind holdvis til kontoret i Hvidbjerg.
Herunder vil der være et hold for
dem, der måtte have læsevanskeligheder.

- Systemet lagrer alt historik på den
enkelte medarbejder, og dermed
kan arbejdsgiveren selv følge med
i om alle har gennemført og bestået
de relevante uddannelser, ligesom
der kan printes certifikater ud, som
dokumenterer, at den enkelte
har gennemført og bestået en
uddannelse.

De 6 uddannelser:

Nye sager i 2021
•

P-hus i Horsens, som vi skal
lave for Ambercon

•

Odder Sundhedshus, som vi
skal lave med KG Hansen

•

Køhlers Have i København,
som vi skal lave med DS
Elcobyg

•

Lyskjær i Herlev, som vi skal
lave med DS Elcobyg

1. PH Politikker
Afsluttes med test
2. Arbejde i højden
Afsluttes med test
3. Manuel håndtering
Afsluttes med test
4. Anhugning
Afsluttes med test
5. Arbejde i lift
Afsluttes med test
6. Elementmontage
Afsluttes med test
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Ha’ en rigtig god sommer!
Starten på 2021 var præget af dalende efterspørgel
og tiltagende prispres. Der blev således ikke hentet de
ordrer, som vi havde forventet, hvilket har påvirket
aktivitetsniveauet og indtjeningen i første halvår.
Men nu er vi tilbage med en tilfredsstillende ordrebeholdning, og vi venter et meget travlt 2. halvår, hvor vi
kan forvente at alle får rigeligt at se til.
Priserne er dog stadig pressede, så årets resultat som
helhed forventes at blive noget lavere end sidste år – i
niveauet 1 – 3 mio.

De senere år har vi været plaget af mange indbrud i vores
værktøjscontainere, hvilket var både ærgerligt og vildt
dyrt. Derfor blev der i vinteren installeret alarmer i alle
containere, og indtil videre har vi ikke oplevet indbrud.
Det er da lidt af en solstrålehistorie.
Med ønsket om en god sommer.
Kasper K.

Som I sikkert ved, blev organisationen sidste år styrket
i forbindelse med Carsten Betzers køb af aktier og udnævnelse til direktør med ansvar for kalkulation og salg.
Det er planen at Carsten over en årrække overtager det
ledelsesmæssige ansvar 100%, hvorfor det er naturligt,
at han skal aflastes i sin nuværende funktion.
Vi er derfor rigtig glade for, at Johnny Johansen har
sagt ja til at bidrage i salgsafdelingen. Fremover vil
Johnny derfor både fungere som byggeleder og som
beregner på kontoret.
Tak for det.

Sæt kryds i din kalender...
Uge 29-30-31

Lørdag d. 11. sep

Fredag d. 24. sep

Sommerferielukket

Sommerfest

Sikkerhedsmøde

Fredag d. 26. nov

Fredag d. 3. dec

Julefrokost

Sikkerhedsmøde

Fredag d. 17. dec
kl. 12-14

Torsdag d. 23. dec
til søndag d. 2. jan

Juleafslutning

Juleferielukket

Fredag d. 9. juli
kl. 12-14
Sommerafslutning
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