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Et slag for respekten
Som én af vores tekniske konsulenter sagde for et par år siden:
Hvordan er det egentlig muligt, at vores fag, som er så centralt i
afleveringsøjeblikket, bliver så dårligt behandlet undervejs? Og
sådan er det stadig, desværre. For er vi ikke ved at falde over
andre håndværkeres maskiner og materialer, skal vi male, mens
tømreren saver i brædder. Og tidsplaner, der bliver skåret og
strammet uden hensyntagen til hverken arbejdets omfang eller
produkternes tørretider... Jo vi kender det, og vi oplever det.
Med kampagnen En Rigtig Maler - Proff sætter vi fokus på de problemer, der er i byggeriet, og som alle i et eller andet omfang lider under. Byggeri er en levende proces, hvor der sker uforudsete
ting. Det skal der være plads til – og som centrale aktører skal vi
være parat til at strække os for at få tingene til at fungere. Men vi
skal også blive bedre til at sige fra. Med AB 92 i hånden kan vi
tage forbehold for såvel rod som skrammer fra håndværkere og
overflader, der ikke er som beskrevet i udbudsmaterialet.
Det er nemmere sagt end gjort, det er vores kunder, det ved jeg.
Men skal vi helt lade være med at gøre noget? Forholdene bliver selvfølgelig ikke ændret ”over night”, men skal vi ikke give
hinanden håndslag på, at vi vil gøre en indsats, så vores arbejde
bliver mødt med den respekt, det fortjener?

Til gengæld er aftalen om at skaffe flere praktikpladser – et resultat af trepartsforhandlingerne – en ommer! Vi græder tørre tårer
over, at skolepraktikken bliver afskaffet med aftalen. Men samtidig bliver det ikke muligt at begynde på 2. grundforløb uden en
aftale om læreplads, hvis du vil være maler. Forklaringen er, at vi
angiveligt har uddannet for mange elever de seneste år.
Man kan sige, vi bliver et ulempefag modsat de fag, der hævdes
at mangle elever. De er nemlig blevet til fordelsfag, og her kan
elever fortsætte på 2. grundforløb uden aftale om læreplads.
Men vi frygter, at antallet af elever vil falde dramatisk. For hvem
vil søge malerfaget, hvis de ikke kan gennemføre deres uddannelse? Hermed er der også risiko for, at antallet af skoler, der udbyder uddannelsen, falder. Og en situation med færre skoler og
længere afstande vil ikke gøre det mere attraktivt at søge uddannelsen.
Det vil vi forsøge at ændre, det kan jeg love jer!

Per Vangekjær
Formand
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ÅRSBERETNING 2016
DEN ØKONOMISKE UDVIKLING 2016/17

Den økonomiske fremgang i dansk økonomi fortsatte i 2016, dog i et lidt svagere
tempo end i 2015. Den samlede vækst i
2016 endte på 1,1%, hvilket absolut ikke
er prangende. Væksten blev især båret
frem af et stigende privatforbrug samt
boligbyggeri. Boliginvesteringerne steg
med 11% fra 2015 til 2016 svarende til
lidt over 6 mia. kr.
Den samlede beskæftigelse i byggeriet
steg med 6.200 mand fra 2015 til 2016,
heraf var størstedelen inden for nybyggeri. Inden for reparation kom 700 personer
flere i beskæftigelse. Forventningerne til
2017 er en fortsat stigning i beskæftigelsen i byggeriet og især inden for nybyggeri.
Også blandt Danske Malermestres medlemsvirksomheder har der været en
positiv udvikling i 2016. Omsætningen
er således steget hos et klart flertal af
5
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UDVIKLING I OMSÆTNINGEN I FORHOLD TIL
SAMME PERIODE FORRIGE ÅR

1. HALVÅR 2017

2. HALVÅR 2016

1. HALVÅR 2016

2. HALVÅR 2015

OMSÆTNINGEN STIGER

45%

52%

58%

52%

OMSÆTNINGEN FALDER

18%

18%

15%

9%

OMSÆTNINGEN UÆNDRET

37%

30%

27%

38%

NETTO FREMGANG

27%

34%

43%

43%

Note: Tallene er vægtede med virksomhedernes beskæftigelse. Tallene for 1. halvår 2017 er forventede.

virksomhederne. Samtidig har et flertal af
medlemmerne angivet, at de har haft en
stigende bruttoavance, hvilket er meget
positivt.
ÆNDRET BOLIGJOBORDNING
Desværre valgte regeringen sammen med
et flertal af folketingets partier at ændre
boligjobordningen, således at den fra 1.
januar 2016 fik et mere ”grønt” tilsnit.

Det lykkedes Danske Malermestre at
sikre, at udvendigt malerarbejde forblev
i ordningen, men man må alligevel ærgre
sig over, at indvendigt malerarbejde ikke
længere kan udføres med fradrag. Indvendigt malerarbejde udgør trods alt størstedelen af det malerarbejde, der udføres
i private hjem, og boligjobordningen
eliminerede på det nærmeste sort arbejde
i malerfaget.

Det lykkedes Danske Malermestre at
sikre, at udvendigt
malerarbejde forblev i ordningen...
Derudover betød den, at gør-det-selv
arbejde i stedet blev udført professionelt,
til gavn både for de mindre malermestre
og for kvaliteten af det udførte arbejde.
Den nuværende ordning løber til og med
2017, og Danske Malermestre arbejder
derfor for, at ordningen gøres permanent
i 2018 og kommer til at omfatte alt malerarbejde.
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MARKEDSFØRING – EN RIGTIG MALER

Danske Malermestre fortsatte med at
markedsføre En Rigtig Maler i foråret
2016, hvor vi var på bagsiden af busser i
hele landet. Desuden blev der gennemført tre facadeprojekter: et i København,
et i Maribo og et i Århus.
Det lykkedes ikke at finde interessante
muligheder for markedsføring i efteråret
2016, men i foråret 2017 har vi atter
været på TV2 og TV2 Fri med sponsorater. Desuden har vi i løbet af vinteren
2016/17 fået lavet en række videoer med
temaet ”Han eller hun er vist en rigtig
maler”. Disse videoer er blevet lagt på
Danske Malermestre – En Rigtig Maler’s
facebookside, hvor de er blevet set og
delt af mange brugere.

Som malerfag er
vi særlig udsat for
den manglende
styring og respekt
håndværkerne
imellem...
Det er et helt generelt problem i byggeriet, og det er medvirkende årsag til at
byggebranchen gang på gang hænges ud
for at være ineffektiv og ude af stand til
at levere en fornuftig fremgang i produktiviteten i lighed med f.eks. industrien.

EN RIGTIG MALER – PROFF

Mange af vores medlemmer oplever desværre byggerier, hvor rod og tidsplaner,
der er skredet, hører til dagens orden.

Der er gennem årene lavet talrige analyser af problemerne, og løsningsforslagene
handler alle om bedre samarbejde mel-

lem fagene og en bedre og mere handlekraftig byggestyring. Det bemærkelsesværdige er, at der tilsyneladende ikke
tages ved lære af dette.
Som malerfag er vi særlig udsat for den
manglende styring og respekt håndværkerne imellem.
Dels fordi vores arbejde af naturlige
årsager næsten altid ligger sidst i byggeprocessen og dels fordi malerarbejdet
er meget sårbart over for de vilkår, det
udføres under.
Danske Malermestre har taget initiativ til
at sætte fokus på problemerne i byggebranchen, både på den manglende logik
i, at der ikke tages ved lære af den kendte
viden, og på de særlige forhold, der gør
sig gældende for malerfaget.
Det er det vi kalder ”En Rigtig Maler –
Proff”. En Rigtig Maler er faguddannet
ÅRSBERETNING 16|17
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og holder sig ajour med faget, driver en
sund forretning, tager socialt ansvar og
er i stand til at rådgive kunderne. Men
En Rigtig Maler – Proff er samtidig en
maler, der arbejder for, at kunden forstår
at overholdelse af tidsplaner, tørretider,
gode arbejdsforhold osv. er afgørende for,
at maleren kan levere et kvalitetsprodukt.

psykiatrisygehus i Slagelse, hvor man i
den grad havde indtænkt farver og ud
smykning helt fra starten.
TILBUDSLOVEN

Tilbudsloven er over en lang årrække
blevet mere og mere udvandet i forhold
til den beskyttelse, der ydes dem, der
deltager som bydende.

MALEPRISEN OG FARVEPRISEN

at de bliver brugt som beregnerkontorer
for hovedentreprenørerne.
I regeringsgrundlaget for den nuværende
VLAK regering blev der lagt op til, at der
skulle tages endnu en armvridning med
tilbudsloven, og Danske Malermestre har
derfor været i kontakt med de fleste af
partiernes ordførere for at argumentere
for, at tilbudsloven ikke behøvede endnu
en udvanding, men at der tværtimod er
behov for, at der blev taget mere hensyn
til de meget store omkostninger, der er
forbundet med at give tilbud.

I 2016 havde Danske Malermestre fornøjelsen af at uddele Maleprisen for tredje
gang. Prisen gik til et ægtepar i Nordsjælland, der havde indrettet en bolig i en
tidligere stald.

Mange medlemmer klager over, at hovedentreprenører har frit spil til at indhente
tilbud og spille underentreprenørerne ud
mod hinanden, og mange føler ligefrem,

Inden havde man besigtiget fire projekter
i Nordsjælland, København, Sydsjælland
og i Aalborg og alle fire projekter var af
meget høj standard. Maleprisen giver en
rigtig god omtale i landets lokalaviser.

Mange medlemmer klager over, at hovedentreprenører har frit spil til at indhente tilbud og spille underentreprenørerne ud mod hinanden...

Årets Farvepris på 150.000 kr., der går til
professionelle bygherrer, gik til det nye
9
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Desværre er både regeringspartier og
opposition relativt splittede i deres synspunkter til problemstillingen.
Vi har således oplevet opbakning til
vores synspunkter hos Konservative og
SF, mens Venstre og Dansk Folkeparti er
mere forbeholdne.
DEN UGENTLIG ARBEJDSTID

I 2016 fik vi en afklaring af rækkevidden af overenskomstens §2, stk. 2 og
varierende arbejdstid. Bestemmelsen
betyder, at der kan indgås en aftale med
medarbejderne om, at arbejdstiden kan
variere uden overtidsbetaling, når blot
den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid
er 37 timer over en 12 måneders periode
og arbejdstiden ligger mellem kl. 6 og 18.
Malerforbundet havde det synspunkt, at
den varierende arbejdstid og den efterfølgende afspadsering skulle være planlagt
på forhånd og aftalt med medarbejderne.

11
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Man mente heller ikke, at malermesteren
kunne forlange af nye medarbejdere, at
de blev ansat med varierende arbejdstid.
Men alle disse synspunkter blev fejet af
bordet af voldgiftdommeren.

Bestemmelsen betyder, at der kan
indgås en aftale
med medarbejderne om, at arbejdstiden kan variere
uden overtidsbetaling...

Danske Malermestre anbefaler derfor
medlemmerne, at man fremover ansætter
nye medarbejdere efter overenskomstens
§2, stk.2, således at man har den fleksibilitet i arbejdstiden, som overenskomsten
giver mulighed for.
OK 2017

Som optakt til overenskomstforhandlingerne 2017, afholdt Danske Malermestre
og Malerforbundet allerede i foråret 2016
en fælles konference, hvor formålet var
at få en bedre forståelse for hinandens
synspunkter og få drøftet de fælles udfordringer, der er for faget.
I efteråret 2016 blev der afholdt endnu en
overenskomstkonference, og denne gang
deltog malersektionen fra Dansk Byggeri.
Som bekendt har malersektionen i Dansk
Byggeri en overenskomst med Malerforbundet svarende til Danske Malermestres. Ved tidligere overenskomstforhand-

linger har malersektionen - efter Danske
Malermestre har afsluttet sine overenskomstforhandlinger - indgået tilsvarende
aftaler med Malerforbundet.
Men for at sikre at de to overenskomster
ikke på sigt kommer til at bevæge sig fra
hinanden, besluttede Danske Malermestres bestyrelse denne gang at invitere
malersektionen til at deltage på lige fod
med Danske Malermestre i overenskomstforhandlingerne.
KVALITETSSIKRING

Maleteknisk afdeling har netop lanceret det nye elektroniske kvalitetssikringsværktøj – MKS – der erstatter den
papirbaserede kvalitetssikringsmappe.
Systemet stilles gratis til rådighed for
medlemmerne og er tæt integreret med
MBA.
Det betyder, at MBA behandlinger og
vedligeholdelsesanvisninger kan bruges
ÅRSBERETNING 16|17
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direkte i MKS. Systemet blev præsenteret på det seneste Nyborgstævne og er
siden blevet præsenteret på medlemsmøder i områderne.
MBA

Der er i løbet af året kommet yderligere
2 leverandører med i MBA, nemlig Stark
og Keim. Derudover er der blevet opret-

Antallet af brugere
er stærkt stigende
og ved den seneste
opgørelse var der
10.000 visninger
og ca. 1.000 brugere om måneden...
13
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tet behandlinger med linolie.
Antallet af brugere er stærkt stigende og
ved den seneste opgørelse var der 10.000
visninger og ca. 1.000 brugere om måneden. I løbet af 2016 har faglig-teknisk
afdeling undervist ca. 120 konstruktører
og alle faglærere i brugen af MBA.
DM I SKILLS 2017

DM i Skills blev i januar 2017 afholdt i
Ålborg. Det blev igen et meget vellykket DM med mange besøgende og stor
mediebevågenhed. Forrige års vinder
- Rebekka Guldbrand Vedstesen - vandt
igen i suveræn stil og hun skal nu deltage
i verdensmesterskaberne i Abu Dhabi i
efteråret 2017.
Til daglig er Rebekka Guldbrand Vedstesen elev på Rybners Tekniske Skole i
Esbjerg og i lære hos malermester Kurt
Skovdal i Tistrup, der naturligvis er En
Rigtig Maler og medlem af Danske Malermestre.

UDBUDSRUNDE FOR ERHVERVSSKOLER

EFTERÅRETS TREPARTSDRØFTELSER

I løbet af 2016 blev der afholdt en ny
udbudsrunde for landets erhvervsskoler.
I malerfaget søgte alle de eksisterende
malerskoler, og derudover søgte Roskilde, Mercantec i Viborg samt Learnmark
i Horsens om at få hovedforløb i malerfaget. Malerfagets Faglige Fællesudvalg
valgte dog at anbefale et nej til disse skoler, da der allerede lå skoler i nærheden,
og undervisningsministeriet valgte at
følge fællesudvalgets indstillinger.

Som bekendt har regeringen, LO og DA
indgået en aftale om at skaffe mellem
8-10.000 flere praktikaftaler inden for de
næste 3 år. Et centralt element i aftalen
er, at der indføres et gebyr på virksomheder, der ikke tager nok elever på ca.
27.000 kr. pr. år. pr. manglende elev.
Dette skal ske fra og med 2018.

Dog opstod der tvivl om skolen i Næstved, hvor det lokale uddannelsesudvalg
indstillede til lukning af maleruddannelsen. Men da skolen efterfølgende valgte
at skifte ledelsen ud og gav udtryk for,
at man ville satse på maleruddannelsen,
skiftede udvalget holdning og besluttede
at indstille til fortsættelse.

Derudover lægges der op til at lukke
adgangen til skolepraktik i en række
erhvervsuddannelser, heriblandt malerfaget. Det skyldes, at der har været mange
malerelever på skolepraktik i de senere
år og at mange af SKP-eleverne ikke har
kunnet finde en læreplads tilstrækkelig
hurtigt.
Der er tale om en dynamisk model, som
indebærer, at adgangen til skolepraktik
hurtigt kan blive åbnet igen. Om det
ender med, at skolepraktikken lukkes i
malerfaget eller ej, kommer til at afhænge
ÅRSBERETNING 16|17
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af de endelige tal for malerfagets beskæftigelsesudvikling.
I Danske Malermestre er vi kritiske over
for modellen, fordi den indebærer, at
eleverne ikke kan starte på 2. halvdel af
grundforløbet uden en uddannelsesaftale
i fag uden adgang til skolepraktik. Ender
malerfaget uden skolepraktik, skal der
ikke megen fantasi til at forestille sig, at
det kan gå ud over elevindtaget i malerfaget.
Vi har derfor foreslået, at eleverne ikke
skal afskæres fra at starte på 2. halvdel
af grundforløbet uden en uddannelsesaftale, indtil videre dog uden held.
NYE FORSIKRINGER

Danske Malermestre har lavet en ny forsikringsaftale, der indebærer, at arbejdsskadeforsikringen pr. 1. januar 2017 er
blevet flyttet fra Codan til Nærsikring.

15

DANSKE MALERMESTRE

Ender malerfaget
uden skolepraktik, skal der ikke
megen fantasi til
at forestille sig, at
det kan gå ud over
elevindtaget i malerfaget...
Flytningen har ikke praktisk betydning
for medlemmerne udover at priserne er
faldet. F.eks. er arbejdsskadeforsikringen
for en malersvend er faldet fra 3.220 kr.
til 2.995 kr. om året, og de lavere præmier betyder, at medlemmerne opnår en

besparelse på ca. kr. 750.000 årligt. Den
nye ordning betyder også, at der nu er
adgang til krisehjælp døgnet rundt alle
ugens dage. Erhvervs- og produktansvarsforsikring er fortsat hos AIG.
Derudover har Danske Malermestre introduceret en løntabsforsikring, som dækker i op til 12 måneder, hvis man bliver
uarbejdsdygtig. Forsikringen kan tegnes
både for malermesteren selv eller for
udvalgte medarbejdere.
Endelig tilbyder Danske Malermestre nu
også en cybercrime forsikring, der dækker ved hackerangreb.
DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Danske Malermestre er repræsenteret
i Dansk Arbejdsgiverforenings bestyrelse ved Danske Malermestres formand
Per Vangekjær. Herudover deltager vi i
forskellige netværk og politikgrupper i
Dansk Arbejdsgiverforening.

Danske Malermestre er i valggruppe med
Tekniq, Sammenslutningen af mindre arbejdsgiverforeninger i Danmark (SAMA)
og Foreningen af Danske Virksomheder
i Grønland. Valggruppens opgave er at
udpege en repræsentant til Dansk Arbejdsgiverforenings forretningsudvalg
samt til de forskellige politikgrupper i
Dansk Arbejdsgiverforening. Valggruppen fungerer godt, da de forskellige organisationer i valggruppen i store træk har
sammenfaldende holdninger.
UNIEP

Danske Malermestre varetager sine internationale interesser gennem den fælleseuropæiske organisation UNIEP. UNIEP
holder os løbende orienteret om udviklingen i EU, f.eks. vedrørende fælles lovgivning af betydning for malerfaget.
Desuden arbejder UNIEP med fælles,
typisk EU-finansierede projekter for
malerfaget. UNIEP har desværre mistet

en række større og mindre medlemmer
i de senere år. Det gælder bl.a. Norge,
Finland, Frankrig, Holland og Spanien.
Det er dog lykkedes at formå en anden,
fransk organisation til at melde sig ind.
Danmark er pt. det eneste nordiske land,
der er medlem af UNIEP.
HÅNDVÆRKSRÅDET

Danske Malermestre er medlem af
Håndværksrådet. Håndværksrådet er
paraplyorganisation for en række organisationer inden for industri og håndværk
og varetager i et vist omfang Danske
Malermestres generelle erhvervspolitiske
interesser, f.eks. på uddannelses- og byggeområdet.
Danske Malermestre er repræsenteret i
Håndværksrådets bestyrelse, uddannelsesudvalg, bygge- og anlægsudvalget og
HIS-udvalget (udvalget for lokale håndværker- og industriforeninger).

ÅRSBERETNING 16|17
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Regnskab
Resultatopgørelse for 2016
2016

2015

Kontingentindtægter
Finansielle indtægter
Diverse indtægter
INDTÆGTER

22.884.650
1.608.448
2.907.433
27.400.531

20.165.985
663.227
3.192.443
24.021.655

Afgivne kontingenter mv.
Organisationsudgifter
Administrationsudgifter
Afskrivninger på driftsmidler m.v.
Tab på debitorer samt hensat til imødegåelse af tab på debitorer
Finansielle udgifter
UDGIFTER

7.830.395
11.331.624
6.383.016
345.635
7.431
197
25.898.298

4.826.452
13.329.640
6.459.058
343.635
167.356
2.873
25.129.014

1.502.233
-1.000.000

-1.107.359
1.400.000

328.680

224.925

RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE
POSTER OG HENSÆTTELSER
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære udgifter
Henlæggelser

RESULTAT FØR HENSÆTTELSE TIL SKAT
Beregnet skat
ÅRETS RESULTAT
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502.233
-173.553

292.641
-67.716

Balance pr. 31. december 2016
AKTIVER
Anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmidler og inventar
Obligationer
Unoterede værdipapirer
ANLÆGSAKTIVER
Omsætningsaktiver
Varelager
Tilgodehavender
Mellemregning: Faglig Hjælpefond
Deposita
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavende; Skat
Likvide midler
OMSÆTNINGSAKTIVER
AKTIVER

31/12 2016

31/12 2015

8.754.660
41.243
18.196.883
258.255
27.251.041

9.017.811
123.727
17.902.090
258.255
27.301.883

147.029
3.630.290
41.550
167.756
1.209.341
5.195.966
32.447.007

114.818
2.364.308
41.550
286.138
-2.631
3.173.069
5.977.252
33.279.135
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Balance pr. 31. december 2016, fortsat
PASSIVER
EGENKAPITAL
Gældsforpligtelser
Kreditorer
Bankgæld
Skyldig skat
Mellemregning: Barselsordning
Mellemregning: Faglig Hjælpefond
Anden gæld
GÆLDSFORPLIGTELSER
PASSIVER
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31/12 2016

31/12 2015

20.297.034

18.968.354

2.056.458
54.200
4.489.195
4.190.165
1.359.955
12.149.973
32.447.007

1.852.836
5.588.577
5.521.873
1.347.495
14.310.781
33.279.135

Resultatopgørelse for 2016 - Faglig Hjælpefond
KONTINGENTINDTÆGTER 		
Renteindtægter
Andel Danske Malermestre
Udbytte, aktier og investeringsforeninger
Avance ved salg og udtræk af obligationer
Urealiseret kursavance på værdipapirer
INDTÆGTER
Udbetalt konfliktunderstøttelse: Andel
Urealiseret kurstab på værdipapirer
Tab ved salg og udtræk af værdipapirer
Renteudgifter
Depotgebyr
UDGIFTER
RESULTAT FØR HENSÆTTELSE TIL SKAT
Beregnet skat
ÅRETS RESULTAT

2016

2015

652.289
-1.308.796
562.679
294.632
200.804
200.804
200.804
-

379.292
184.006
167.101
730.399
140.717
140.717
589.682
-80.825
508.857
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Balance pr. 31 december 2016 - Faglig hjælpefond
AKTIVER
Værdipapirer
Nordea A/S
Jyske Bank
Periodiserede obligationsrenter
Tilgodehavende, udbytteskat
Tilgodehavende, skat
Mellemregning, Danske Malermestre
AKTIVER
PASSIVER
Egenkapital
Saldo pr. 1. januar 2016
Årets resultat
EGENKAPITAL 			
Gældsforpligtelser
Skat
Mellemregning, Danske Malermestre
Anden gæld
GÆLDSFORPLIGTELSER
PASSIVER 			
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31/12 2016

31/12 2015

19.636.360
345.371
19.878
210.125
105.460
4.190.165
24.507.359

17.892.322
274.449
574.181
267.448
57.911
5.521.873
24.588.184

24.507.359
24.507.359

23.998.502
508.857
24.507.359

24.507.359

80.825
80.825
24.588.184

Resultatopgørelse for 2016 - Barselsordningen
Kontingentindtægter
REFUSION, DA		
INDTÆGTER
Udbetalt barselspenge
Tab på debitorer
Gravidrapporter
Administrationsbidrag
UDGIFTER
ÅRETS RESULTAT			

2016

2015

3.779.563
-321.000
3.458.563
3.980.683
2.108
325.154
250.000
4.557.945
-1.099.382

707.000
707.000
2.268.225
2.572
372.202
250.000
2.892.999
-2.185.999
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Balance pr. 31. december 2016 - Barselsordningen
31/12 2016

31/12 2015

4.489.195
4.489.195

5.588.577
5.588.577

PASSIVER
Egenkapital
Saldo pr. 1. januar 2016
5.588.577
Årets resultat
-1.099.382
EGENKAPITAL
4.489.195
Skyldig barselsrefusion
PASSIVER			4.489.195

7.774.576
-2.185.999
5.588.577
5.588.577

AKTIVER
Tilgodehavende refusion, DA
Mellemregning, Danske Malermestre
AKTIVER
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Resultatopgørelse for 2016 - Malerkalk ApS
Nettoomsætning		
Tilskud, Danske Malermestre 		
Produktionsomkostninger
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat		
Personaleomkostninger
DRIFTSRESULTAT		
Renteindtægter
Renteudgifter
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT
Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

2016

2015

331.316
-325.246
-43.482
-37.412
-28.505
-65.917
-65.917
-65.917

316.430
-330.750
-43.430
-57.750
-34.304
-92.054
4
-92.050
-92.050

Så mange er vi!
Antal medlemmer ultimo 2016		
Passive medlemmer ultimo 2016		

LØNSUM
Lønsum i kroner		
Udbetaling af gruppeliv (døde):		
Udbetaling for kritisk sygdom:				

1.358 medlemmer
512 medlemmer
1.863.369.431
0 medlemmer
8 medlemmer
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Bestyrelse
Per Vangekjær, København
Formand

Medarbejdere
Finn Murrekilde, Odense

Ole Draborg
Direktør, cand. polit.

Allan Brohus
Kontorchef, Aarhus

Heinrich Søndengaard
Nielsen,
Afdelingschef

Nina Ejs
Konsulent, Aarhus

Jacob Runge Olsen, Helsingør
Søren Dyhr, Aarhus
Næstformand
Svend Poulsen, Køge
Næstformand
Per Riskjær Andersen,
Randers
Karsten Brunsgaard,
Tjæreborg

Jan Pelby, Albertslund
Peter Vejby, Hjørring
Brian Kofod, Åkirkeby
Kommitteret for Bornholm
Jan Stevnsborg, Taastrup
Kommitteret for
Skilt og Print branchen

Lilian Bech
Afdelingschef
Niels Håkonsen
Afdelingschef
Henrik Terney
Redaktør

Bogholderi
Karin Leutenberger
Ulla Mortensen
Sekretariat
Annette Smith
Flemming Beinov
Hanne Rytgaard
Lone R. Herling, Aarhus

Henrik Høj, Horsens
Jesper Hørberg, Nakskov
Jørgen Larsen, Herning
Dennis Lindholm, København
Flemming Munck, København
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Anne Kathrine Spangsberg
Journalist
Søren Christoffersen
Chefkonsulent

Henning Thode
Konsulent
Entré Malerkalk
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