Hvad så mester?
Hvad skal der til for, at få dig med i fællesskabet?
Danske Kloakmestre tilbyder en bred palette med gode
oplevelser,de nyeste opdateringer om produkter og kurser til sine
medlemmer. Vil du være med?

Hvis, ja så er der her nogle af de ting vi
arbejder med for din skyld:
• K
 æmper for bevarelse af
Autoritations loven
• Garantiordning
• Kloakmesterens TV-inspektion (certificerings ordning for kloakmestre)
• Studie ture
• Uddannelse og kurser (se s. 10)
• Fag messe
Er det noget du
kan se lidt fornuft
i, så meld dig ind i
foreningen Danske
Kloakmestre indmeldelses blanket er
her i bladet, eller du
kan gå ind på www.
danskekloakmestre.dk og gøre det der.
Som du kan se med dette lille blad så
har vi i år en mini fag messe som du er
meget velkommen til at komme ned og
se, også selv om du ikke er medlem, vi
har samlet nogle aktuelle leverandører
som vil vise deres kloakmester relaterede ting frem, ikke alt muligt murer og
snedker værktøj, nej kun sager som har
betydning for kloakmestre, det er ikke
en udstilling hvor de hver for sig står i
sit eget lille ”bur”, nej her er der ”åbne

• S eminarer (i 2009 havde vi 330 kloakmestre med, gratis for medlemmer)
• Høringssvar til blandt andet ny aut. lov,
ler, rottebekendtgørelse mv.
• Anmeldelse af ikke aut. Kloakmestre mv.
• ERFA-Grupper
• Faktuelt (medlemsblad som udkommer 4 gange om året)
• Mariagerfjord projektet (se mere her i
bladet)

grænser” vi snakker jo om seriøse kloakmester leverandører som vil kloakmesteren det bedste.
Som afslutning på messen er der foredrag med B.S. Christiansen, foredraget
er tænkt som lidt inspiration til kloakmesteren og hans frue her midt i en krise
tid, vi håber BS kan give lidt fif og et
godt humør med på hjemturen.
Billetter til foredraget ligger vore udstillere inde med, så er du interesseret i
foredraget må du besøge en udstiller
på messen.
Med venlig hilsen
		
Verner H. Kristiansen
Formand, Danske Kloakmestre

udstilling
inspiration og
nye kontakter

Lørdag d. 6. marts. Kom og oplev en
udstilling, skræddersyet til dig som
kloakmester. Det bliver spændende!
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indstil din leverandør

til Danmarks bedste kloakmester-leverandør

Vi kårer Danmarks bedste kloakmester-leverandør.
Vinderen offentliggøres lørdag kl. 11.15 under udstillingen.
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tømningsordning

Rapportering fra Mariagerfjords projekt
Hør om projekt og oplysningskampagne om grundvandets betydning,
spildevandets rensningsproces og tømning af bundfældningstanke på landet.

Læs mere side 4

kurser 2010
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bliv ajourført og inspireret

udstillere
 JKL teknik  AL Laser
 Uponor
 Watersystems A/S
 Grafikkeriet
 Wise Con A/S
 KWH Pipe A/S
 Danpipe A/S
 DESMI Danmarl A/S
 Forsikringsservice

 Biokube A/S
 SFL International A/S
 Nyrup plast A/S
 Berotech A/S
 Lauridsen Handel-Import A/S
 TJ Brønde
 V Brøndum A/S
 Brdr.Dahl A/S

TØMNINGSORDNing
Mariagerfjord Kommune har indført tømningsordning af bundfældningstanke på
landet. For at skabe fokus på håndtering
af spildevand på landet, gennemførtes en
oplysningskampagne om grundvandets betydning, spildevandets rensningsproces og
tømning af bundfældningstanke på landet.
Kampagnen gennemførtes med fokus på
følgende tre målgrupper:
Teknisk spor (offentlige myndigheder og
aktører i branchen)

Oplysende spor (Borgerrelateret formidling)
Undervisningsspor (børn, skoler og institutioner).
Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden: www.skideligeglad.dk. Projekt og
materiale er udarbejdet af Mariagerfjord
Kommune 2009 og Danske Kloakmestre
med tilskud fra EU, Fødevareministeriet
og Velfærdsministeriet i samarbejde med
GRAFIKERIET.dk og Konsulentvirksomheden
Grobund.

Pantone 341
CMYK 100, 0, 67,29

På baggrund af dette har vi fra Danske
Kloakmestre været ude og se på 108
ejendommes afløbsforhold. Det er en
broget affære, kan vi sige. 2/3 er af
den gamle type septiktanke, som er alt
for små til vore dages forbrug af vand
med hvad deraf følger i afløbet.
Det, som vi har set derude i det åbne
land, giver virkelig tanker om, hvorfor der ikke er sket mere i forhold til
renovering af nedsivningsanlæg og
bundfældningstanke. Vi har set i mange
rapporter om septiktanke, nedsivningsanlæg, bundfældningstanke mv., hvor
mange af dem er en sammenskrivning af nogle ældre
rapporter, så der
er for os ingen
tvivl om, at spildevandsafløb i det
åbne land hænger
meget. Meget mere
end miljøministeriet

er klar over.   Ud af de ejendomme,
der er i det åbne land vil vi påstå, at op
mod 60-70 % har så gamle og alt for
små anlæg, at de bør skiftes omgående. Vi har spurgt alle kommuner, om de
har tømningsordning. Det har mange
af dèm, der har svaret. Mange har
også registreret, hvordan septiktankens
til-og afledning er lavet på baggrund af
borgernes oplysning. Det, vi bl.a. har
set i vores undersøgelse er, at over 60%
af borgernes egne op-lysninger ikke
passer.
Vi har udfærdiget en rapport over, hvad
vi har set ved de 108 ejendomme. Vi vil
orientere om rapportens indhold lørdag
den 6. marts kl. 9.30 på Hotel Frederik
II i Slagelse. Alle er velkomne.
Efter orienteringen vil der være mulighed for at spørge mere ind til rapporten på Danske Kloakmestres
fagmesse samme sted indtil kl. 13.00.

stor fagudstilling
Lørdag d. 6. marts kan du opleve den store fagudstilling!
Vi kan bogstavligstalt love at vi har de
hurtigste kloakmester-leverandører i
landet, idet vi har en del leverandører
som vi ikke kunne få plads til i lokalet!.
Udstillerne spænder vidt, lige fra advokat og rottesikre brønde til Danmarks
bedste minirenseanlæg og hvad er mere
aktuelt efter de nye vandmiljø planer
er offentliggjort? Der er udhærdning af
stømpeforinger med LED lys som er helt
nyt hurtig og effektivt. Du vil kunne finde
det nye kloak TV-udstyr, som lever op til
kravene i kloakmesterens TV-Inspektion,
eller besøge GRAFIKKERIET og lad dig
inspirere af en anderledes og banebrydende markedsføring. Se dæksler af

genbrugs plast som
er lette at trylle om til
riste, eller spuleudstyr
i topkvalitet, tal med
en specialist i NoDigmetoder. Du kan finde landsdækkende
materialer og leverandører, som står
klar med gode priser.
Specielt for medlemmer kan det blive
lidt anderledes da de måske skal sidde
til bords med udstillerne. Vi har prøvet
konceptet af et par gange, og det giver
gode muligheder for en gensidig god
handel at være sammen med leverandørerne i festligt lag også.

B.S.Christiansen
Foredraget er forbeholdt medlemmer af foreningen
DANSKE KLOAKMESTRE. Det er muligt at modtage invitation til foredraget via udstillerne. Der forefindes ekstra billetter, ved hver udstiller.
B.S. Christiansen er en mand i balance
med sig selv og med mange talenter. Han
er jægersoldat, sikkerhedsekspert, virksomhedskonsulent, rådgiver, coach og
foredragsholder m.m.
Hans uddannelser strækker sig lige fra
elektriker til jægersoldat, pilot, fotograf
og dykker m.m.
B.S. Christiansen er gift, far til fire og ekspert i terrorbekæmpelse. Med sine 28
år i Jægerkorpset er han en af NATO’s
bedst uddannede elitesoldater. Han har

gennemført en lang
række militære uddannelser, bl.a.
Ranger-skolen i
USA og har dygtiggjort sig gennem et
utal af nationale og internationale øvelser
og operationer.
Om altid at
yde sit
ypperste.

Jura til tiden
Hos Kirk Larsen & Ascanius er tiden og kunden i centrum.
Derfor prioriterer vi:
•
•
•
•
•

Tilgængelighed
Faglig kompetence
Konkrete helhedsløsninger
Forretningsmæssig fokus
Kort responstid

… det mener vi, giver vores kunder den bedste rådgivning.
Kontakt advokat Karsten Steen Jensen på
tlf. 76 11 54 03 eller ksj@kirklarsen.dk

Esbjerg . Herning . Skjern . Tlf. 70 22 66 60
www.kirklarsen.dk

AL Laser A/S

Håndværkerbyen 37 Tel +45 43 90 40 05
DK-2670 Greve
www.al-laser.dk

Skubbeanlæg, der vokser med opgaven
Ipek AGILIOS System
TM

• Stik på stik skubbeanlæg
• 60 meter rørål på aluminiumstativ
med hjul
• PTP 70-75 mm drejekamerahoved
med stav til stikledning
• Kontrolboks med indbygget
MPEG 4 optager
• Robust touch skærm med virtuel
tastatur
• USB interface til overførsel af
fotos og optagelser på USB stik
• Indbygget sonde - vælg frit
mellem 512 Hz, 640 Hz
• Anlægget strømforsynes
fra 220 V eller det
indbyggede batteri

RIK Komfort VC
• Riezler drejekamera
• Indbygget sonde til rørsøger, 33 Khz
• 50 meter 7,5 mm rørål på stålstativ
• Kontrolboks med indbygget industricomputer - lav videooptagelser eller et foto
• Metertæller, dato, klokkeslæt og tekst direkte på skærmen
• Gem observation på industricomputeren og ﬂyt den herefter
over på CD rom, DVD eller USB stik

Vivax VCAM 30
• Fra Ø50 til Ø150
• 30 meter rørål på rustfrit stativ
• Selvoprettende kamera
• Slagfast kontrolboks med indbygget 8”
farve TFT-monitor
• Elektronisk meterindlæsning
• Kan strømforsynes fra 220 V, 12 V
DC eller fra de indbyggede
opladbare batterier
• Indbygget sonde - vælg frit mellem
512 Hz, 640 Hz eller 33 kHz

JKL Teknik A/S

Industrimarken 2C
DK-9530 Støvring

Vivax VX104
• Fra Ø70 til Ø250
• 60 meter rørål på rustfri tromle
med hjul
• Selvoprettende kamera
• Slagfast kontrolboks med indbygget 8” farve TFT-monitor
• Elektronisk tekst- og meterindlæsning
• Mpeg 4 optagelse på indbygget 60
gb harddisk
• Video/audio overførsel til computer
via USB kabel eller overførsel til
SD kort fra kontrolboksen
• Kan strømforsynes fra 220V, 12V
DC eller fra de indbyggede opladbare batterier
• Indbygget sonde - vælg frit mellem
512 Hz, Hz eller 33 Khz

Tel +45 98 37 36 55
www.jklteknik.dk

nyrup plast a/s
Bokn plast og nyrup plast
har udvidet samarbejdet!

1

2

1

Kloakmestre, kommuner og rådgivere i hele Danmark kan nu
nyde godt af nyrup plast’s ekspertise vedrørende etablering af
olieudskillere, fedtudskillere, bundfældningstanke, samletanke,
regnvandstanke og NATURren rensningsanlæg, idet Bokn plast
har overdraget det samlede ansvar for salg og rådgivning af
firmaets produkter i Danmark til nyrup plast.
Få hjælp til dimensionering og udarbejdelse af dokumentation.
Kontakt:

nyrup plast a/s
Tlf.: 57 80 31 00 / Fax: 57 80 33 01
E-mail: admin@nyrupplast.dk
www.nyrupplast.dk

Undgå de tunge løft..!

Letvægts dæksler:
- der gavner både miljøet og ryggen..!

- og tænk på miljøet...!

Nyt kegle og dæksel system til Ø315 og Ø425 brønde.
Fordele:
• Nedsænket dæksel - ingen nedfald i brønd.
• Dækslet er eminent til anvendelse som beskyttelseshætte for
opføringsrør under byggeriet.
• Velegnet til gårdspladser, private indkørsler og i terrænet.
• Dækslerne kan klare belastningen af 3,5 tons.
• Lavere vægt end de hidtidige modeller.
• Lugttætte dæksler.
Ønskes større anlægsflader på keglen,
bør indlægsringen anvendes.
Indlægsringen forhindre også, imod nedfald i
brønd.

QWIK Drain Afløbsrender -af genbrugsplast KL. A.
Er velegnet i arealer til let trafik.
Fordele:
• Nem at installere.
• Let og stærk design.
• Simpel og effektive at samle.
• Selvrensende.
• Lav vægt, nem at håndtere.
• Skridsikker overflade.
• Belastning op til 5 ton.
• 360° hjørne modul.
• Fer og not samling.

Ambolten 1

DK-6800 Varde

Telefon: +45 7516 9029
www.lauridsen-hi.dk

info@lauridsen-hi.dk

kloakkurser 2010
  Alle kurser afsluttes med sandwich og øl eller vand.
  Pris medlemmer: 450,- + moms
  Pris ikke medlemmer 975,- + moms
  Begrænsede antal pladser
  Tilmelding senest 3 uger før kursus start
 Tilmelding via hjemmesiden: www.danskekloakmestre.dk

Hvor går grænsen?

  9. april kl. 08-12.00, Sabro kro
  9. april kl. 14-18.00, Sabro kro
12. april kl. 14-18.00, Sengeløse Kro
13. april kl. 14-18.00, Gefion
Indhold: Vi kender det alle sammen, man
står igen som lusen mellem to negle, mellem
forsikringsselskabet og forsikringstager. Den ene
part vil have udbedret skaden så godt som muligt.
Den anden part vil udbedre skaden så billigt som
muligt. Hvor går grænsen, hvad er fup og hvad er
fakta når forsikringsbetingelserne bliver fortolket,
hvor billigt kan selskabet slippe, hvor meget kan
kunden kræve, hvor går grænsen?

Når pumpning er
sidste udvej

  6. september kl. 14-18.00, Sengeløse Kro
  7. september kl. 14-18.00, Gefion
13. september kl. 14-18.00, Skydepavillionen
14. September kl. 14-18.00 Kryb i ly
Indhold: Her kan du høre eller genhøre om
pumper i forhold til DS432, orientering om forskellige pumpeløsninger, opstart af pumper. Lær
at lave effektiv vedligehold og fejlfinding. Snak om
el installationen samt montering af pumpealarm.
Hvornår er pumpebrønde et alternativ til højvandslukke og hvor stor skal brønden være.
(hovedvægten lagt på mindre pumpebrønde og
enfamilieshuse)

Målgruppe:
Autoriserede kloakmestre som arbejder med
udbedring af forsikringsskader.
Forventet udbytte:
Få bedre forudsætninger for at skaffe kunderne
de bedste løsninger, og blive bedre til at vælge de
rigtige kampe.
Undervisere:
Henning Jønsson, Ankenævnet for forsikring
Josh. Pedersen, Byggeriets Kvalitetskontrol
Charlotte Dietzer, Skadespecialist, Tryg forsikring

Målgruppe:
Autoriserede kloakmestre som arbejder med vedligehold og etablering af pumpebrønde.
Forventet udbytte:
At kunne give bedre rådgivning om løsninger til
slutbruger.
Udføre effektiv vedligehold og fejlfinding
Underviser Jylland:
Thomas Carøe Jensen, Grundfos
Underviser Sjælland:
Klaus Gehard Porsmose, Grundfos

Jorden rundt

Geologi:
Generelt om geologi fra sidste istid til i dag. En
snak og jordartstyper og tilgængeligt kortmateriale.

Indhold:
Miljø:
Lovgivning om jordflytning, miljøanalyser og
prøveudtagning. Hvordan håndteres de skærpede
krav til arbejde med jord og jordslytning.
Geoteknik:
Hvilken krav er der til og grundlag for undersøgelser? Hvad siger normer om fundering? Jordbund
og dræn af bygværker. Fundering af mindre
bygninger, direkte fundering, sandpudefundering,
borede in-situ støbte fundamenter, bæreevner,
sætninger og stabilitet.

Målgruppe:
Autoriserede kloakmestre som jord og fundering.

27. september kl. 14-18.00, Sengeløse Kro
28. september kl. 14-18.00, Gefion
  4. oktober     kl. 14-18.00, Skydepavillionen
  5. oktober     kl. 14-18.00, Kryb i ly

Sengeløse Kro
Landsbygaden 18
Sengeløse
2630 Tåstrup
Tlf: 4399 8079

Gefion
Fulbyvej 15
4180 Sorø
Tlf: 5786 5000

Kryb i ly
Kolding Landevej 160
Taulov
7000 Fredericia
Tlf: 7556 2555

Bliv medlem for 500,(+ moms)
Så får du pt.:
Gratis seminarer

ikke-medlemmer: 1.400,- + moms
Billige kurser

Spar som medlem: 525,- + moms
(svarer til indmeldelsesgebyret)
FAKTUELT medlemsblad 4 gange om
året med sagligt og fagligt læsestof.

Gratis softshelljakke

Klik ind på www.danskekloakmestre.dk og
udfyld formularen der.
Alle som melder sig ind inden den 1. marts
modtager en DANSKE KLOAKMESTRE
softshell jakke gratis.
Årligt kontingent kr. 1800,00

Forventet udbytte:
Opnå viden om korrekt håndtering af jord. Få
bedre kendskab til jordbundens styrker og svagheder.
Underviser:
Miljø: Jan Madsen, RAMBØLL A/S
Geoteknik: Harry Østergaard GEOSYD A/S
Geologi: Harry Østergaard GEOSYD A/S

Skydepavillionen
Sdr. Skovvej 30
9000 Aalborg
Tlf: 9812 0102

Hotel Sabro Kro
Viborgvej 780
8471 Sabro
Tlf: 8694 8922





www.danpipe.dk


 





Vi ses på Danske Kloakmestres generalforsamling, hvor vi blandt andet vil vise
vores nye LED udhærdning.

Kontaktpersoner:


















Spildevandsløsninger
i det åbne land
Grundig og professionel rådgivning når du mest har brug for det

Jette Pia Rasmussen
Teknisk rådgivning
Jylland

Henning Thomsen
Teknisk rådgivning
Fyn og Sjælland

Teddy Ravn
Aut. Kloakmester /
Servicechef

Alexander Moseler
Adm. Direktør

(+45) 51 94 41 79

(+45) 30 30 90 47

(+45) 21 75 17 29

(+45) 21 29 92 69

KÆRE KLOAKMESTER
Når du installerer minirenseanlægget WS bioclean™ eller andre
af vores kvalitetsprodukter, har du professionel rådgivning lige
ved hånden. Vi hjælper dig til et perfekt resultat over telefonen,
eller sammen med dig hos slutbruger. Ring til os, når du har
brug for råd eller assistance!

Watersystems udvikler, producerer
og leverer spildevandsløsninger til
private, industrielle og kommunale
formål. Vores minirenseanlæg såvel som
vores større renseløsninger er kendt for
høj renseeffektivitet, kompakt design og
driftsikkerhed.

TLF: +45 74 48 50 33
FAX: +45 74 48 50 44

www.watersystems.dk
info@watersystems.dk

Rørcenterdage:
Udendørs stand xxx
Indendørs stand xxx

Det åbne land
– hør om mulighederne

Vidste du, at der skal renoveres
omkring 60.000 private spildevandsanlæg i Danmark?
Brødrene Dahl tilbyder de rigtige
produkter, viden og rådgivning,
så du kan vinde ordren hos kunden
og få del i indtjeningen.

Ønsker du at vide mere?
Besøg Brødrene Dahls stand på
Danske Kloakmestres generalforsamling
fredag d. 5. marts og lørdag d. 6. marts 2010
på Hotel Frederik d. II,
Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse

www.bd.dk

Har du overforsikret..? Har du underforsikret..? Betaler du for meget i forsikringspræmie..?

Vi tilbyder:
• Forsikringsgennemgang
• Oprettelse af forsikringer
• Abonnementsaftaler
• Forsikringsadministration

• Forsikringskontrol
• Skadesbehandling
• Forsikringsrådgivning

Optimal sikkerhed med udvidet dækning ved
Skader på bygninger ved gravearbejde, nedbrydning samt kloakeringsarbejde
Forsikringsservice har mange års erfaring
med arbejde for entreprenører og kloakmestre.

FORSIKRINGSSERVICE
Ny Allégade 2, 6100 Haderslev . Tlf. 74 53 15 09 . Fax 74 53 15 48
E-mail: dme@dmeforsikringsservice.dk

stem på danmarks bedste

kloakmester-leverandør
Danske Kloakmestre kårer Danmarks
bedste kloakmester-leverandør 2010.
Kender du en leverandør som har udmærket sig ved en god handel, hurtig
levering i en nødsituation, gode garantier eller andet som du vægter højt i din
forretning? Så stem og vis din påskønnelse.
Under udstillingen lørdag kl. 11.15 løftes sløret for Danmarks bedste kloakmester-leverandør. Ud over prisen og æren
vil vi i resten af 2010 nævne prismodtageren i medlemsbladet Faktuelt.

Du må meget gerne indstille flere leverandører til prisen. Kun leverandører til
kloakmestre kan indstilles. Prisen er stiftet
for at belønne og værdsætte en god leverandør. Indstillingen skal være lavet:
SENEST d. 3. marts 2010 på
hjemmesiden:
www.danskekloakmestre.dk
”Danmarks bedste leverandør”
Vurdering efter følgende kriterier:
1. Logistik, levering til tiden
2. Viden om produktet
3. Rådgivning (om det rigtige køb)
4. Service/garanti

Dur Det Du sælger ?

rensning i det åbne land skal tages alvorligt.
Du sælger en løsning, der også skal virke om 20 år.

bioKube
minirensningsanlæg
• Biokube giver 20 års garanti.
• Over 2000 Biokuber i Danmark.
• Biokube har dokumenteret renseevne.
miDDelværDien
af renseeffektiviteten for
bioKube minirenseanlæg:

COD: 34,85 mg/l Lovkrav: 75 mg/l.
NH4: 3,9 mg/l. Lovkrav: 5 mg/l.
P:
1,1 mg/l. Lovkrav: 5 mg/l

U

anset hvilke renseløsning dU
vælger, er bUndfældningstanken nøglen til velfUngerende
renseløsninger. det er Uanset, om dU
vælger nedsivning, pileanlæg, sandfilter eller minirensningsanlæg.

vPi
bunDfælDningstanK
•
•
•
•

Plads nok! 3m3 er bedre end 2m3.
Nem at tømme - tømmes kun et sted.
Et partikeludslip på under 0,04g.
Brug den også til nedsivningsanlæg.

Centervej Syd 5, 4733 Tappernøje
Tel: 55 98 98 00 - Fax: 55 98 98 01
www.biokube.dk

ring for at blive
bioKube forhanDler
tel: 55 98 98 00

Høj kvalitet til lav pris
Hotel Frederik d.II er kendt for vores centrale beliggenhed,
gode service og Sjællands bedste frokostbuffet.
Fester til gode priser

Hold Jeres næste fest på hotellet og få gratis
overnatning til alle gæsterne.
Tilbuddet gælder i udvalgte uger.
Fest-arrangement fra kr. 695,00 pr. couvert

Ophold med musik og dans

Kombiner et ophold på Hotel Frederik d.II med
et af vores danse- og musikarrangementer.
Eksempelvis en overnatning i dobb.vær. i en
weekend kr. 945,00 incl. morgenbuffet for 2
personer.
Arrangementer i 2010: Jesper Thilo,
Rubberband, Sct. Hans-arrangement, Klaus og
Servants, Billy Cross, Mik Schack og Flemming
Ostermann.

Hotel frederik d.II
Idagårdsvej 3
4200 Slagelse
www.fr2.dk - hotel@fr2.dk - 58 53 03 22

Uponor Academy og teknisk håndbog
– viden for professionelle
Hvordan skal vi fx forholde os til globale klimaforandringer og de medfølgende
regnmængder? Hvordan skal vi gribe nutiden an for at sikre fremtiden?
Med videndeling gennem Uponor Academy og Uponor teknisk håndbog ønsker
vi at skaber et professionelt og fremtidsorienteret forum, hvor målrettet
undervisning og teori kombineres med praktiske workshops.
Tilmeld dig på www.uponor.dk.

www.berotech.se

www.berotech.dk

Specialfirma i udførelse af ledningsrenovering
med NoDig - metoder.

Produkter
•
•
•
•
•
•
•
•

Berolina - liner
Berotech - liner
T - liner
Punktreparation
Overgangsløsning / hatprofil
Brøndrenovering
Håndrenovering
Fræsning med robot

Flemming Jordth AB • Box 4279 • 203 14 Malmö • Tlf. +45 70 21 42 24 • E-mail: info@berotech.dk
Berotech A/S • Norgesvej 1 • DK-6100 Haderslev • Tlf. +45 70 21 42 24 • E-mail: info@berotech.dk

D. 5.- og 6. marts 2010. Hotel Frederik d. II, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse

Fredag den 5. marts
Kun for medlemmer

Lørdag den 6. marts

Kl. 12.00 F
 rokost for medlemmer
med ledsagere
Kl. 13.00 Generalforsamling for
medlemmer og arrangement for ledsagere
Kl. 16.00 Stor fag-udstilling
for medlemmer
Kl. 19.00 Festmiddag for medlemmer
med ledsager og udstillere,
musik og dans.

Kl. 9.30
Kl. 10.00
Kl. 11.15
		

Mariagerfjord projekt
Stor fag-udstilling
Offentliggørelse af
Danmarks bedste
kloakmester-leverandør
Kl. 13.15 Udstilling lukker
Kl. 13.30 B.S. Christiansen foredrag
(Kl. 11.30-13.30 Mulighed for at købe
frokost i restauranten, forudbestilling på
hjemmesiden: www.danskekloakmestre.dk)

www.grafikkeriet.dk

weekend program

