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Årets julegave til os 
selv bliver digital time-
registrering 
Det har længe været et stort ønske for os at kunne digitalisere den timeregistrering, der er 
nødvendig for vores drift. Vi har valgt et system, der passer til vores behov, men lige nu 
arbejder udbyderen på nogle justeringer til bl.a. vores fordel. Derfor bliver det først i 
begyndelsen af 2020, vi introducerer og implementerer systemet, der med garanti vil gøre 
mange ting nemmere og bedre for os alle.



Det nye system er som udgangspunkt computer-
baseret. Dog kan det downloades som en app til 
implementering på mobiltelefonenheder, hvilket de 
fleste sikkert vil foretrække hos os. 

De åbenlyse fordele

Systemet interagerer med vores økonomistyrings-
system og har op til flere smarte funktioner. Fx 
er det muligt at kopiere seneste registrering, hvis 
den næste dags arbejde er identisk. Derudover vil 
søgning på projektets navn automatisk linke til det 
konkrete sagsnummer. 

Frede Møller Jakobsen har som vores økonomichef 
store forventninger til systemet. Han kalder det 
ligefrem en julegave og forklarer: 

Vi ved at systemet er vel-
afprøvet i vores branche og 
har totalset 15.000 bruger 

fordelt på 1.500 virksomheder. Heri-
blandt oplyser rigtig mange, at det er 
brugervenligt og maksimum tager 1 
minut at registrere sig i.

- Vi ved at systemet er velafprøvet i vores branche 
og har totalset 15.000 bruger fordelt på 1.500 
virksomheder. Heriblandt oplyser rigtig mange, 
at det er brugervenligt og maksimum tager 1 
minut at registrere sig i. Samtidigt, minimerer vi 
risikoen for de fejl, der naturligt opstår, når noget 
skal skrives rent af flere omgange på tværs af 
regneark.

Sammen med Annette Hammer fra vores bog-
holderi, vil Frede internt stå i spidsen for oplæring 
i systemet. Som vores sikkerheds- og kvalitets- 
koordinator vil Anja Hosbond Godsk samtidig 
følge op direkte på byggepladserne, så vi sikrer 
succesfuld implementering overalt.
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Forbedret uddannelses-
program til anhuggere/
montør
At arbejde som anhugger er en betroet stilling. Det kræver viden, disciplin og fuld opmærk-
somhed at fastgøre løftegrej i betonelementer forsvarligt. Ellers kan det få alvorlige konse-
kvenser. Gennem flere år har vi i forbindelse med oplæringen af nye anhuggere anvendt et 
digitalt uddannelsesprogram (E-learning) fra BMS. Dette er udviklet og netop opgraderet til 
en ny og mere brugervenlig version.

Ny version 
ca. 1. februar 2020

Arbejdstilsynet anser anhuggerens/
montørens arbejde som farligt. 
Derfor har de fremsat krav om, at 
virksomheder som vores skal tage 
ansvar for grundig instruktion og 
vejledning i de forskellige opgaver, 
vi tilbyder i markedet. Og som 
myndighed fører de løbende tilsyn 
med, at det overholdes. 

Det imødekommer vi med omtalte 
uddannelsesprogram udviklet af 

BMS, der som Europas ledende 
indenfor lift- og kranarbejde virke-
lig ved, hvad sikkerhed betyder.
Desværre har vi gennem tiden 
fået påtaler af Arbejdstilsynet 
her hos PH Montage. Det havde 
vi gerne været foruden, og vi har 
siden gjort os meget umage for at 
undgå det. Vores medarbejderes 
sikkerhed er af største betydning 
for os, og vi har konstant fokus på, 
at alle er bevidste om sikkerhed 
og er opdateret på de sidste nye 
regler. Herunder skal nye anhug-
gere/montører bestå uddannelses- 
programmet fra BMS.

Sådan foregår det

På forhånd tildeles den enkelte 
et login for at kunne tilgå ud-
dannelsesprogrammet på com-
puteren. I programmet oplyses 

vigtige forholdsregler i arbejdet 
med anhugning, hvorefter den 
enkelte testes på sin nye viden. 
Ved beståelse udløser testen et 
personligt og udskrivningsvenligt 
bevis, der samtidig registreres 
i vores administration. En af 
forbedringerne i det nye uddan-
nelsesprogram er muligheden for 
tilvalg af højtlæsning, hvilket kan 
gøre forløbet nemmere for nogle. 
Og samtidig er vores sikkerheds- 
og kvalitetskoordinator, Anja 
Hosbond Godsk, som altid klar til 
at hjælpe.



-

-
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Et slot i Skotland? 
– Det klarer jeg
Kurt Mogensen er uddannet tømrer. Dog uden at have været træmand i 
bogstavelig forstand. Der skal derimod ske noget. For ham er vejen fra 
beslutning til handling altid kort. Så da Kurt erfarede, at der var flere penge i 
beton, lod han træet ligge og begyndte i forskellige projektansættelser som 
rejsemontør. I 1989 hørte Kurt og et par kammerater om PH Montage og et 
omfattende projekt i udlandet, og snart var de på opgaven med passene pakket. 



Målet for deres rejse lå i Skot-
lands hovedstad, Edinburgh. Her 
var en byggeopgave i fuld gang, 
der beskæftigede ca. 100 andre 
montører fra PH Montage. Den 
var meget over gennemsnittet for 
de opgaver, montørerne på det 
tidspunkt havde erfaring med. 

– Et luksushotel, der skulle se ud 
som et slot fra middelalderen og 
bestå af moderne faciliteter. Bl.a. 
med et stort parkeringsanlæg i 
fem plan, der var projekteret med 
støbning og armering direkte på 
stedet. 

Videre til Tyskland lige efter 
murens fald

At rejse et slot til aftalt tid og i 
aftalt kvalitet krævede effektiv 
planlægning og gode kommuni-
kationsevner på tværs af forskel-
lige sprog og ansvarsområder, 
og det viste Kurt talent for. En tid 
efter ankomsten til Skotland fik 
han derfor ansvar som sjakbajs 
i resten af projektets forløb på i 
alt 10 måneder. Herefter fortsatte 
Kurt som virksomhedens mand. 
Primært på opgaver i udlandet, 
hvor tiden i Tyskland efter murens 
fald, står som et stærkt minde for 
Kurt. Han fortæller:

- Murens fald var et symbol på 
den kolde krigs afslutning, og 
det lå ligesom i luften, at der nu 
skulle ske noget godt. Der skulle 
bl.a. renoveres og bygges nyt i 

ekspresfart i den gamle østblok, 
og der blev hentet arbejdskraft fra 
udlandet. Det var østtyskerne helt 
sikkert glade for, tror jeg. I hvert 
fald til det gik op for dem, at deres 
håndværkere gik til sulteløn i for-
hold til os vesterlændinge. Det var 
en bittersød tid med en anspændt 
stemning på byggepladserne. Det 
var synd for dem; det tænkte jeg 
da over.

På det tidspunkt i livet var Kurt 
i begyndelsen af trediverne med 
kone og to små børn. Arbejdstiden 
lød på fire uger i udlandet og en 
uge hjemme i Danmark. Det var 
både han og konen indforstået 
med. For trods afsavnet var løn-
forholdene gode med skattefri 
rejsegodtgørelse osv. I fritiden blev 
overskuddet bl.a. brugt på 
familien og forbedringer af hjemmet 
i Kragelund ved Silkeborg, lige til 
skæbnen ændrede billedet.

At have held i uheld

I 1995 pådrog Kurt sig en ryg-
skade. Den satte en stopper for 
hans fysiske formåen og livet som 
rejsemontør og placerede ham 
i stedet i sit nuværende job som 
projektleder for PH Montage. Det 
skal ingen have ondt af ifølge Kurt. 
Han forstår at balancere et positivt 
livssyn med faglig pondus – og 
netop af den grund nyder stor 
anseelse blandt kollegaer og
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samarbejdspartnere. Kurt siger 
selv:

- Jeg kalder det held i uheld med 
den ryg. Jeg kan virkelig godt lide 
at være projektleder og det at få 
noget til at lykkes i samarbejde 
med andre mennesker. Faktisk 
har jeg god erfaring med at lade 
kontor være kontor og se kolle-
gaerne og deres faktiske forhold 
i øjnene. Hver søndag sætter 
jeg mig derfor i bilen og kører 
til København et par dage for 
at sikre, at alting kommer til at 
klappe bedst muligt på bygge-
pladsen i den kommende arbejds- 
uge.

Kurt rent privat

Kragelund er stadig Kurts by. Han 
bor endda i det samme hus, men 
alene. Han og konen blev for nogle 
år siden enige om at gå hver for 
sig, og børnene flyttede hjemme-
fra, da de blev voksne. Det er gået 
dem godt, fastslår Kurt. Sønnen 
arbejder med IT, mens datteren 
er uddannet kriminolog. Det går 
også godt for Kurt. Han dyrker 
sine venner fra Ikast, hvor han er 
opvokset. Heriblandt Erik, som for 
30 år siden var en del af sjakket i 
Tyskland. De to mænd er fodbold-
fans og tager gerne af sted og ser 
fodboldkamp, når FC Midtjylland 

skal spille. Derudover bruger 
Kurt også tid på sin kæreste – og 
på at ryge cigaretter, selvom han 
godt ved, det ikke er sundt. Kurt 
fortæller med et smørret grin:

- Da jeg mødte min kæreste, sagde 
jeg til hende, at jeg kun ryger ved 
festlige lejligheder. Senere fandt 
hun ud af, at jeg ryger 20 smøger 
hver eneste dag. Det kunne hun jo 
ikke forstå, og så måtte jeg bare 
forklare hende, at hver dag er en 
fest for mig.

1989 -2009

Antallet af danskere, der skifter 
job, er det højeste i rigtig mange 
år. Det har tal afsløret i en rapport 
udarbejdet på vegne af Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering. 
Men sådan ser billedet langt fra 
ud hos PH Montage. Det beviser 
Kurt og flere andre som ham, og 
det er direktør Kasper Kristiansen 
taknemmelig for. Han udtaler:

- At være projektansat på 
distancen er ofte en udfordring for 

det traditionelle familiemønster. 
Derfor er vores branche generelt 
præget af stor udskiftning, hvilket 
kan gøre driften tung og fremtiden 
usikker. Der skal være nogle til at 
understøtte vores positive kultur, 
erfaringer og faglige niveau. Det 
er 30-års jubilarer som Kurt med 
til at sikre hver eneste dag, og det 
kan jeg kun være yderst tak-
nemmelig for. Ja, det kan vi alle.



Sommerfest

2019
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Fremover kan vi nemt registrere evt. 
fejl og mangler og anvende dette 
som dokumentation, når der efterføl-
gende er gennemgang af de byggerier, 
vi medvirker i. 

Registreringen foregår digitalt ved 
hjælp af en app med link til tegninger, 
GPS-koordinater og andre tekniske 
data vedr. et givent projekt. I praksis vil 
det sige, at den enkelte projektleder 
kan stille sig præcis der i byggeriet, 
hvor der måtte være fejl. Fx fejl i 
armeringen. Projektlederens position 
afsløres via nævnte GPS, og appen 
konverterer automatisk til bygnings- 
tegningen, hvorefter der kan sættes 
nøjagtige kryds, skrives og indtales 
kommentarer. 

Appen tilgås individuelt med bruger- 
navn og login, og alle med projektleder 
og formænd vil få undervisning i funk-
tionerne af vores sikkerheds- og 
kvalitetskoordinator, Anja Hosbond 
Godsk. Herunder er det hensigten at 
uddanne såkaldte superbrugere i 
appen, så der altid er kvalificeret 
hjælp at hente.

Med smart app beviser 
vi nemt kvaliteten af 
vores arbejde 
Bygge- og anlægsbranchen sætter spor for eftertiden. Det 
bevises af imponerende og flere hundrede år gamle bygnings- 
værker overalt i verden. Desværre beviser saneringsprojekter 
også, at det modsatte kan være tilfældet. Det er dyrt, og 
derfor stilles der i dag store krav til kvalitetssikring. Indtil 
videre har den øvelse været tung for os rent administrativt, 
men nu har vi fået en app, der virkelig letter arbejdet.



I videst muligt omfang bruger vi PH 
Montage i de tilfælde, hvor leveran- 
døren af betonelementer ikke har 

inkluderet montage i prisen, og det spiller bare 
hver gang. Selv, hvis der opstår udfordringer, 
PH Montage ikke har haft indflydelse på, lades 
vi aldrig i stikken. Fx i forhold, hvor leverede 
betonelementer ikke passer helt korrekt. PH 
Montage formår nemlig at balancere erfaring, 
faglighed og positiv indstilling, så den givne 
montage ender med at stå færdig som aftalt. 
Derudover sætter vi også pris på den gode tone, 
der ofte giver anledning til et forløsende grin.”

Claus Bo Jørgensen, Projektchef hos 5E Byg A/S

Jeg har snart været ansat et halvt 
århundrede hos BMS, og samarbejdet 
med PH Montage går omtrent lige 

så lang tid tilbage. Det giver selvfølgelig stor 
tryghed i relationen begge veje at have kendt 
hinanden længe. Men uanset denne tidsfaktor 
er jeg sikker på, at PH Montage i enhver relation 
gør sig umage. Dels i forholdet til aftaler, dels 
i forhold til sikkerhed. Endelig er de gode til at 
forny sig trods alderen. PH Montage hænger 
aldrig fast i vaner, hvis en ny måde at gøre 
tingene på giver bedre mening. – Det er da at 
ældes med ynde, synes jeg.”

Poul Sloth, salgskonsulent hos BMS A/S

Det siger vores 
kunder om os
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Endnu et travlt år er ved at rinde ud 
- og sikke et år det igen har været!  

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 
tak til alle medarbejdere for en fantastisk indsats. 

Vi kan se frem til et 2020 med knap 
så megen aktivitet, men stadig med damp på kedlerne.
 I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Mvh Kasper K


