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KÆRE
KOLLEGA
Danske Malermestre er foreningen for de rigtige
malere. Ingen har som os fokus på malermestrene og
det danske malerfag. Det gælder alt fra servicen til
det enkelte medlem til vores arbejde med fagets udfordringer og fremtid. Det giver resultater og tilfredse
medlemmer.

Danske Malermestre er arbejdsgiverforening og
brancheorganisation for alle Danmarks malervirksomheder. Vores organisation blev dannet i 1990 som
resultat af en fusion mellem to arbejdsgiverforeninger
for malere, Centralforeningen af Malermestre i Danmark og Danske Malermestres Arbejdsgiverforening,
og består i dag af 33 laug og lokalforeninger samt
sekretariat i København og Aarhus.

Det er unikt for Danske Malermestre, og det værner
vi om. Både fordi vi mener, at det lokale sammenhold
er vigtigt, og fordi det fjerner enhver afstand mellem
forening og medlem. Alle har mulighed for at komme
til orde med deres synspunkter, og alle kan være med
til at præge vores forening.
Her i magasinet kan du læse om de mange ting, vi
arbejder med, og hvordan vi kan hjælpe dig i din
dagligdag. Jeg håber, at magasinet giver dig svar på
nogle af dine spørgsmål, og at det giver dig lyst til at
lære os bedre at kende. Du er naturligvis mere end
velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Alle medlemmer i Danske Malermestre er en del af et
kollegialt fællesskab i vores laug og lokalforeninger.

Med venlig hilsen
Per Vangekjær
Formand
Danske Malermestre – En Rigtig Maler

Trænger bygningen til et pift, brug en ommelift
√ Let at bevæge rundt om forhindringer
√ Tidsbesparende modsat stilladser
√ Intuitiv betjening, lige til at gå til

√ Skånsom mod følsomme underlag såsom fliser og græs

Bu ilt t o la st - a s k o u r u s e r s

Ring til Jan og hør
nærmere på 51 27 33 88
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VI ER TIL FOR VORES
MEDLEMMER
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Hos Danske Malermestre er vi til for vores medlemmer, og vi hjælper dem i dagligdagen med både stort
og småt – fra juridisk bistand og teknisk vejledning til
forsikring af virksomhedens værdier samt markedsføring.

forstår de den verden og det marked, vores medlemmer befinder sig i. Vi vejleder vores medlemmer
gennem alle reglerne, og har du først styr på tingene,
så har du gode muligheder for at opbygge en arbejdsplads, hvor medarbejderne vil være i mange år.

Som medlem hos Danske Malermestre klæder vi dig
på til at navigere i eksempelvis overenskomster og
sikkerhed på arbejdspladsen. Vores konsulenter og
rådgivere er uddannede og erfarne malere, og derfor

Vi repræsenter både enkeltmandsvirksomheder og
virksomheder med op til 200 medarbejdere. Vi maler
så at sige med den brede pensel.

Danske Malermestre repræsenterer 1.300 virksomheder, som er fordelt over hele landet, og som
hver især er forskellige, når det kommer til eksempelvis virksomhedskultur og kundegruppe.

BLIV OPDATERET PÅ
NYESTE VIDEN
Hos Danske Malermestre holder vi altid vores medlemmer opdaterede på de nyeste tiltag inden for faget. Det gør vi gennem forskellige medier og platforme, f.eks. vores nyhedsbrev og vores fagmagasin.
Som medlem får du også adgang til vores lukkede
Facebook-gruppe, hvor alle mulige relevante emner
debatteres. Her kan du også få tips fra kollegaer om
valg af den helt rigtige malersprøjte eller andet udstyr.

Bevar friheden
– husk at sikre dig i tide

Som selvstændig
bestemmer du selv – også
hvornår du vil gå på pension
Få styr på dine forsikringer, mens du er rask,
og begynd at spare op så tidligt som muligt.
33 93 86 00

info@pfs.dk

Følg os på:

Book et møde på
www.pfs.dk
– eller ring på
33 93 86 00

Vi har et tæt samarbejde med
SMVdanmark om juridisk
bistand.

JURIDISK
BISTAND

§

Har du nogensinde fået et anbefalet brev med en
stævning fra en advokat, som repræsenterer en
tidligere medarbejder? Eller er du af en bygherre
blevet pålagt at udføre førsteklasses malerarbejde
på den halve tid, fordi tidsplanerne skred tidligere i
processen, så du nu står med problemet?
Mange malermestre tror, at de aldrig kommer til at stå
i en juridisk tvist. Men over et helt arbejdsliv er det de
færreste, der kan undgå konflikter med enten kunder,
ansatte eller samarbejdspartnere.
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Hos Danske Malermestre yder vi gratis juridisk
bistand og repræsenterer vores medlemmer, hvis
der lægges sag an mod dem. Du behøver ikke at
henvende dig til en advokat, men kan trygt lade os
om at løse konflikten. Vi forsøger først og fremmest
at mægle mellem sagens parter, så der kan findes en
løsning uden domstolenes indblanding.

GARANTIORDNING

– KUNDENS SIKKERHED FOR VELUDFØRT ARBEJDE

Garantiordningen sikrer private kunder, at de altid får
udført professionelt malerarbejde og i værste fald får
kompensation for eventuelle mangler.
Som medlem hos Danske Malermestre er dine kunder automatisk omfattet af vores garantiordning, der
træder i kraft i det tilfælde, at du af en eller anden
årsag må forlade et ufærdigt arbejde, f.eks. ved
konkurs.
Kunden skal derefter rette henvendelse til Håndværkets Ankenævn, og hvis kunden får medhold i sin klage, sikrer Danske Malermestre, at manglerne udbedres, eller at kunden får en økonomisk kompensation.
Garantiordningen og den sikkerhed, der følger med,
skaber tryghed hos vores medlemmers kunder.

Innovativ malertape
og afdækning af høj kvalitet

Hos tesa sætter vi stor ære i at være markedsleder på tape
til malermarkedet, hvilket vi har været i mere end 30 år. Vi
leverer innovativ malertape og afdækning af høj kvalitet til en
branche, der er stolt af at bringe farver og design sammen.
Med tesa tape opnår du højt niveau af finish. Vores malertape
er udviklet med feedback fra fagfolk, som sørger for, at du er
udstyret med den bedste tape til jobbet.

Reducer oversprøjtning, og beskyt overflader, der ikke skal
males, med vores tesa Easy Cover®-serie, 2 i 1 tape- og
beskyttelsessystemet, der består af kvalitetsmalertape, der er
fastgjort til enten genanvendelig HDPE-film eller et specielt
papir. tesa Easy Cover®-serien hjælper med at beskytte store
områder mod eventuelle malingsdråber eller partikler ved
indendørs, men også udendørs afdækning.

tesa Precision Mask®-serien er nem og præcis at påføre
grundet det tynde, men stærke papir, samt giver ekstra skarpe
farvekanter og fjernes nemt på stort set alle overflader.

Uanset om du maler med pensel eller rulle, sprøjtemaler med
en maskine, eller du påfører maling eller puds, kan vi spare
dig tid og gøre dig i stand til at nå de høje standarder, som din
branche kræver.

www.tesa.com/da-dk/haandvaerkere

EN RIGTIG MALER

– GØR BRUG AF VORES LOGO OG SLOGAN
Vores logo og slogan – En Rigtig Maler – er efterhånden godt udbredt og af mange anerkendt som et
kvalitetsstempel for malerarbejde af højeste kvalitet.
Det skyldes blandt andet synlige kampagner på tv og
i bybilledet, hvor vores medlemmer bruger det ikoniske M på deres biler og stilladsbannere.

8

Som medlem er det gratis at gøre brug af vores logo
og slogan, og vi opfordrer alle vores medlemmer til
at implementere det i deres egen markedsføring.
Dermed sender de et tydeligt signal om, at de er kvalitetsbevidste og arbejder under gode vilkår.

Slut med
skadelig
maling

REN maling er helt fri for
plast, biocider, MI, flygtige
organiske forbindelser,
tungmetaller, blødgørere,
toksiske komponenter etc.
Bestil allerede i dag på:

www.renmaling.dk

Dette produkt er
på Guld Niveau

Bredeløkkevej 12, 4660 Store Heddinge
Tlf.: 5650 3000
info@renmaling.dk
www.renmaling.dk

OVERENSKOMSTER
Som medlem er du automatisk omfattet af vores
overenskomster med Malerforbundet og 3F. Det
betyder med andre ord, at du slipper for dyre tiltrædelsesoverenskomster. Og hvis du er en af dem, der
har valgt at have andre faggrupper i din virksomhed,
som f.eks. tømrere og murere, behøver du kun at
være medlem hos os. Vi har nemlig også overenskomster for disse fag.
Vi har hele tiden fokus på at forhandle de bedst
mulige overenskomster for vores medlemmer. Vi har
med andre ord konstant fokus på vores medlemmers
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behov. Eksempelvis har vores overenskomst med
Malerforbundet meget fleksible arbejdstidsregler og
opsigelsesfrister. Du har derfor gode muligheder for
at tilpasse din virksomhed til de aktuelle opgaver.
Det er en af Danske Malermestres kerneydelser at
rådgive dig om overenskomster og ansættelsesforhold, så du kan koncentrere dig om det vigtige – at
drive din forretning.

POLITISK ARBEJDE
Vores mål er hele tiden at tale medlemmernes sag
og sikre, at de får de bedste vilkår at arbejde under.
Derfor er det nødvendigt, at vi dyrker det politiske arbejde og fortsat har en tæt dialog med politikerne på
Christiansborg.
De politiske aftaler, vi opnår, har en meget stor
betydning for vores medlemmer. Uden os havde der
f.eks. ikke været noget håndværkerfradrag. Og hver
dag minder vi den danske stat og kommunerne om,
at malerarbejdet på offentlige projekter skal udbydes
som fagentreprise og ikke blot lægges ind under en
totalentreprise – gennem fagentreprisen sikrer vi, at
vores medlemmer kan byde på opgaven.

IN EVERY
GREAT BUILDING
EVERY LAYER
MATTERS
RAW maling er det sikre valg, der er nøje
udvalgt til professionelle. Vores navn står
på mange byggematerialer og giver dig de
bedste betingelser for et godt håndværk.
Kig efter det orange logo, når du skal male.

SOLD EXCLUSIVELY IN ALL STARK STORES AND ON STARK.DK

See more at raw-products.info

ALTID PÅ
LAGER

UDDANNELSE

– FOKUS PÅ HØJ FAGLIGHED OG DET GODE
HÅNDVÆRK
Hos Danske Malermestre har vi en tæt relation til de
tekniske uddannelser og er med til at sikre den høje
kvalitet i maleruddannelsen. Vi mener, at det er af
stor vigtighed, at fremtidens malere bliver så dygtige,
at de kan fastholde Danmark blandt de allerbedste
nationer i verden inden for malerfaget. Vi er i tæt
dialog med skolerne, så vi sammen sikrer, at skolerne
fortsat er fuld af dygtige lærere og elever, og at hver
eneste praktikgodkendte malervirksomhed prioriterer både den personlige og faglige udvikling for hver
enkelt elev.

Maleruddannelsen tager typisk tre et halvt år og
fordeles over intense skoleforløb og praktik hos en
godkendt malervirksomhed.

SKILLS
Vi glæder os over, at vi har studerende, der brænder
for deres fag. Et godt billede på dette er erhvervsuddannelsernes danmarksmesterskab, bedre kendt
som SkillsDenmark Mesterskabet, som foregår hvert
år i en større dansk by og fungerer både som en
konkurrence for de dygtigste unge studerende og
som en messe for næsten alle tekniske/håndværksmæssige fag.
Vi er altid til stede ved Skills, hvor vi med stor glæde
overværer de dygtige elevers evner.

NORDISKE MESTERSKABER OG
WORLD SKILLS
Den danske malerelev, som vinder Skills, bliver
automatisk udvalgt til at repræsentere Danmark ved
de nordiske mesterskaber, NMO. Her kan vi for alvor
måle vores kompetencer op imod deltagere fra de
øvrige nordiske lande. Og hvis vi skal dømme på vores elevers præstationer, så er vi stadig med i toppen.
Vores elever konkurrerer også på allerhøjeste plan,
når de deltager ved WorldSkills, der finder sted hvert
andet år.

Mod en bæredygtig fremtid...
Hos Schuller Eh’klar Nordic har
vi sat os nogle konkrete mål:
Vores virksomhed vil over de
næste 4 år reducere vores CO 2 aftryk med 40 %.

12

Vi arbejder mod at blive helt

CO2 -neutrale på længere sigt.

men vi føjer hele tiden ﬂere til
rækken.

Vi gør vores produkter
stadigt mere bæredygtige.
Vi inddrager således stadigt
mere genbrugsmateriale i
produktion af nye produkter, så
industriaffald får nyt liv i form af
f.eks. malerruller og pensler.

Vi reducerer materialeforbrug
og miljøbelastning i
udviklingen af nye emballager.
Vi har fokus på at anvende
genbrugsmaterialer, hvor det
er muligt.

En stor del af vores produkter
er allerede FSC-certiﬁcerede,

Vi vil nemlig gerne passe på
vores allesammens jord.

www.schuller.eu

Det er ikke noget,
vi bare siger

LOKALT
NETVÆRK
Som medlem af Danske Malermestre er du tilknyttet et laug eller en lokalforening, hvor det er muligt
at møde kollegaer fra branchen og dele viden. Du
bestemmer selv, hvor mange ressourcer du lægger i
det lokale/regionale fællesskab, men der er ingen tvivl
om, at du vil få en stor mængde ny viden fra dine kollegaer, hvis du prioriterer temaaftener, gå hjem-møder og andre faglige arrangementer som kurser og
spændende oplæg.
Vi ved også, at jo flere medlemmer, som står sammen
lokalt, des større stemme har vi over for politikerne i
netop jeres kommune. Sammen husker vi politikerne
på at prioritere nyt byggeri, udbyde malerarbejdet i
fagentreprise og vælge de virksomheder til opgaverne, som har overenskomst, tager ansvar for uddannelse af lærlinge og udfører førsteklasses arbejde.

Gør noget - ansæt en lærling nu
Bygge- og anlægsbranchen skriger ligesom alle andre brancher på arbejdskraft. Vores dygtige elever på bygningsmaleruddannelsen
brænder for at komme ud og bruge deres håndværk.
Står du klar med en læreplads? Kontakt os i dag, så hjælper vi dig videre. Ring på tlf. 22 19 57 91.

Bredhøjvej 8

8600 Silkeborg

T: 75 360 360

W: college360.dk
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Flügger
Wood Tex®

Sol, vind og
vand – kom
bare an!

Flügger Wood Tex®

Sol, vind og vand – kom bare an!
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Flügger Wood Tex®
Svanemærket træbeskyttelse

Træværket står ude året rundt og har brug for
eﬀektiv beskyttelse mod sol, vind og vand.
Wood Tex er skræddersyet til opgaven på
nordiske husfacader, udhæng, træterrasser,
hegn og havemøbler. Transparent eller farvet.
Eﬀekten holder i årevis. Vi har selv prøvet.

KONTANTE
MEDLEMSFORDELE
Som medlem af Danske Malermestre får du en række
kontante fordele. Vi repræsenterer mange medlemmer, og vi kan derfor forhandle nogle rigtig gode prisaftaler med mange forskellige leverandører. Vi tilbyder
blandt andet landets billigste arbejdsskadeforsikring
for malere. Den sikrer dine medarbejdere, hvis de
kommer til skade, mens de er på job. Forsikringen
er lovpligtig for dine ansatte, men du kan også tegne
den for dig selv på samme fordelagtige vilkår.
Vi tilbyder også andre favorable forsikringsaftaler
– som for eksempel erhvervs- og produktansvarsforsikring, bilforsikring, netbankforsikring og retshjælpsdækning.

Derudover har vi gode aftaler på brændstof, der giver
store rabatter i forhold til de normale priser.

DIT KONTINGENT ER HURTIGT
TJENT HJEM
På vores hjemmeside kan du beregne dit kontingent
og dine medlemsfordele.
Gå ind på: www.malermestre.dk/om-danske-malermestre/bliv-medlem/
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EFFEKTIVE VÆRKTØJER
Danske Malermestre har udviklet en række værktøjer,
som er tilgængelige for vores medlemmer, når de har
brug for det.

MALERFAGETS BEHANDLINGSANVISNINGER (MBA)
MBA er et online-værktøj, der beskriver alle typer af
bygningsmalerarbejde, som for eksempel nybehandling, vedligeholdelse og renovering. Hensigten med
værktøjet er at give byggeriets parter et fælles udgangspunkt for beskrivelse af alle typer malerarbejde.

MALERFAGETS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM (MKS)
MKS er et gratis, elektronisk kvalitetssikringssystem,
der er integreret med MBA og kun for vores medlem-
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mer. Det er nemt at gå til, og du kan bruge det på din
tablet eller smartphone ude på byggepladsen.

GIPSPJECE, VISUEL VURDERING
OG MANGE ANDRE
VEJLEDNINGER
Danske Malermestre har udarbejdet utallige pjecer og
vejledninger, som hjælper vores medlemmer i deres
dagligdag. F.eks. vejledninger i, hvordan de forskellige typer af gips sættes rigtigt op. Det er ganske vist
tømrerne, der normalt står for det, men vi vil gerne
sikre os, at de gør det rigtigt.

GODE
BARSELSFORHOLD
Som medlem af Danske Malermestre er du automatisk med i vores egen barselsfond, og du skal
derfor ikke betale til Barsel.dk for dine ansatte. Vores
personale hjælper dig med rådgivning om alle forhold
vedrørende dine medarbejderes barsel og forældreorlov.

linger, der ikke længere er hensigtsmæssige, og der
kan være brug for flere pauser og mere afveksling
i arbejdet. Og ikke mindst kan der være produkter,
som den gravide medarbejder ikke må arbejde med.

SIKKERHEDEN ER VIGTIG

Alle medlemmer af Danske Malermestre har ret til at
få lavet en gratis arbejdspladsvurdering hos Arbejdsmiljøhuset, når de har en gravid medarbejder. Og det
kan blive en stor besparelse i længden, for der skal
laves en ny rapport, hver gang du har en ny gravid
medarbejder.

Der er vigtigt, at du sikrer dig, at din gravide ansatte
arbejder under trygge forhold. Det kræver, at du får
lavet en ny arbejdspladsvurdering, APV, der tager
højde for de særlige forhold, der gør sig gældende,
når du har en gravid medarbejder. Der er arbejdsstil-

GRATIS APV

GULVMALING TIL ALLE MILJØER
INDUSTRI • LAGER • GARAGER • BALKONER • TRAPPER
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Mød vores engagerede medarbejdere, som hver dag arbejder for
vores medlemmer og sidder klar til at tage imod din henvendelse.

Allan Brohus
Kontorchef Aarhus
Faglig-teknisk afdeling
ab@malermestre.dk

Annika Ipsen
Journalist og
kommunikationsrådgiver
aip@malermestre.dk

Flemming Beinov
Administrationsmedarbejder
fb@malermestre.dk

Hanne Rytgaard
Sekretær
hr@malermestre.dk

Heinrich S. Nielsen
Afdelingschef
Fagretlig afdeling
hsn@malermestre.dk

Henrik Bau
Chefkonsulent
Fagretslig afdeling
hba@malermestre.dk

Henrik Terney
Redaktør
hvt@malermestre.dk

Karin Leutenberger
Bogholder
kl@malermestre.dk

Lilian Bech
Afdelingschef
Faglig-teknisk afdeling
lb@malermestre.dk

Lisette Andersen
Sekretær
la@malermestre.dk

Lone Riis Herling
Sekretær
lrh@malermestre.dk

Michael Groth Kastrupsen
Viceafdelingschef
Uddannelsespolitisk afdeling
mgk@malermestre.dk

Niels Håkonsen
Afdelingschef
Uddannelsespolitisk afdeling
nh@malermestre.dk

Ole Draborg
Direktør
od@malermestre.dk

Ulla Mortensen
Bogholder
um@malermestre.dk

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

Malerfagets Beregnerforening
– et godt tilbud
Er du træt af at sidde til langt ud
på natten for at regne tilbud? – Så
kontakt en beregner, og få overskud til
mere – tidsmæssigt og økonomisk!
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www.jsdanmark.dk

www.malerfagets-beregnerforening.dk

KONTAKT OS FOR MERE
INFORMATION
Vi håber, at du med dette magasin er blevet klogere på,
hvad vi hos Danske Malermestre kan tilbyde dig, arbejder
for, og hvordan vi kæmper for gode vilkår og mere arbejde
til vores medlemmer.
Hvis du ikke allerede er medlem hos os, så er du meget
velkommen til at kontakte os. Du kan også læse meget
mere på vores hjemmeside – www.malermestre.dk – hvor
du kan få viden om eksempelvis entrepriser, overenskomst, arbejdsmiljø og maleteknik.

Danske Malermestre
Hovedkontor
Islands Brygge 26
2300 København S
T. 32 63 03 70
sekretariatet@malermestre.dk

Aarhus-kontor
Asylvej 19
8240 Risskov
T. 86 17 71 99
aarhus@malermestre.dk

edlemsfordele

Danske Malermestre tilbyder i samarbejde med Erhvervsforsikring Danmark Agentur:

• Arbejdsskadeforsikring

• Bilforsikring

• Ansvarsforsikring

• Løntabsforsikring

- Danmarks billigste

- Målrettet din malervirksomhed

- Årlig præmie for erhvervsbiler fra kr. 4.579,-

- Et vigtigt sikkerhedsnet under din virksomhed

www.eforsikring-danmark.dk

Kontakt Han
s Buhl
Tlf. 4181 9191
godt

- og få et tilbu
d på
forsikring
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