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  I ferieåret 1. maj 2017 til 30. april 2018 afholdes ferie således: 
 
 
 Feriefridag 26. maj 2017 (dagen efter Kr. Himmelfart) 
 
 
 Sommerferie fra fredag d. 7. juli 2017 ved normal arbejdstids ophør 
  til mandag d. 31. juli 2017 ved normal arbejdstids begyndelse 
  (uge 28, 29 og 30) 
 
 
 Juleferie fra fredag d. 22. december 2017 ved normal arbejdstids ophør 
  til tirsdag d. 2. januar 2018 ved normal arbejdstids begyndelse 

Ferie & Feriefridage  

   

  Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2017. 
 
 Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith Nielsen eller  
 på mail til bn@ccbrun.dk. 
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Indlæg fra Kristian 

Så er det dejlige forår startet og den lysere og glade tid er snart over os og vi 
kan glæde os til at sommeren nærmer sig. 
 
Vinteren har været forholdsvis mild og har ikke medført voldsomme gener, og 
vi har haft en fornuftig vinterproduktion. 
 
Afslutningen på 2016 og starten på 2017 har budt på rigtig mange tilbudsmuligheder, som 
giver optimisme for et godt aktivitetsniveau i 2017.  
 
Generelt ser vi positivt på fremtiden, vi fornemmer positive takter og lysten er tilstede for  
fornyelser. Vi deltager i øjeblikket i anderledes samarbejdsformer, samarbejdsformer hvor vi  
involveres tidligere, således at vi som entreprenører kommer tættere på bygbarheden og 
løsningerne. Dette er spændende og vi forventer os meget af disse samarbejder, som vi  
mener vil få stor betydning fremover, og medføre bedre og mere økonomiske løsninger  
totalt. 

Årsresultat 2016 
 
Bogholderiet, revisoren og bestyrelsen har gennemarbejdet tallene for 2016. Generalforsam-
lingen er dog endnu ikke afholdt. 
 
2016 har budt på et bevidst fald i aktivitetsniveauet, og vi er nu igen i det niveau vi ønsker. 
Året har været præget af et jævnt aktivitetsniveau, men med noget ujævn ordreindgang.  
Omsætningen er reduceret bevidst fra kr. 330 mio. til kr. 206 mio.   
 
Geografisk har vi igen i 2016 dækket Østdanmark med spændende og udfordrende opgaver 
for endnu flere gode kunder, og det er derfor lykkedes os at opretholde en pæn beskæftigel-
se. 
 
Årets resultat før skat er på kr. 6.9 mio. og anses for tilfredsstillende. Enkelte opgaver er ikke 
gennemført med tilfredsstillende slutresultater. 
 
På arbejdsmiljøområdet kan vi nu igen konstatere, at vi i 2016 har formået at opretholde  
vores hidtil flotte, lave ulykkesfrekvens. Vi har i løbet af året heldigvis kun oplevet en arbejds-
ulykke. Vi vil i 2017 fastholde vores fokus på arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet. 

Perioderegnskab: 
 
Pr. 28. februar 2017 har vi realiseret en omsætning på Mkr. 41 som er på det ønskede  
aktivitetsniveau.  
Perioderesultatet pr. 28. februar 2017 er på et tilfredsstillende niveau, resultatet pr. 28.  
februar 2017 er Tkr. 1.678 før skat. 
 
For hele 2017 forventes en omsætning omkring Mkr. 200-250, med et forventet resultat på 
Mkr. 7.5 før skat svarende til ca. 3,5%. 
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Indlæg fra Kristian 

Nye ordrer og ordrebeholdning: 
 
I perioden siden sidste CCB Nyt har vi modtaget ordre på følgende opgaver: 
 

 Sag  Aktivitet Tkr. 

 1117  Scandic KBH  Elevatorskakt 950 

 1118  Scion DTU Ombygning af kontorer 3.300 

 1119  Landhus Roskilde Nybygning af stor bolig 9.400 

 1120  Årby Skole Indretning efter miljøsanering 4.000 

 1121  Vestforbrændingen Tagrenovering Hal 5 11.575 

 1122  DTU B301+309 Renovering og ombygning  70.000 

   frem til 2020  

 1123  Energinet DK Renovering af transformerstation 1.700 

 20.302 Titan Ombygning 900 

 20.303 Mosehuset Tilbygning 1.000 

 20.304 Taconic Indretning af stald 2.500   

 

Ovenstående betyder, at vi har øget ordrebeholdningen, en ordrebeholdning på ca. Mkr. 
196. Dette er meget positivt, og vi er fortrøstningsfulde, da vi samtidig har en pæn tilbuds-
mængde.  
 
Det skal dog bemærkes, at en stor del af ordrebeholdningen først er til udførelse i 2018-
2020.  
 
Tilbudsmængden består af mange forskellige udbud, både råhusopgaver, fagentrepriser, 
hovedentrepriser samt totalentrepriser.  

Organisationsændringer: 
 
Vi er meget glade for at kunne byde velkommen til nye ansatte hos C.C. Brun Entreprise A/S.  
 
Projektleder Jes Bergmann startet 1. februar 2017 og Projektleder Jan Kristian Dinesen  
startet 1. marts 2017 er begge kommet til C.C. Brun med stor erfaring og lyst til at gøre en 
forskel. Begge har 15-20 års erfaring, som vi alle får stor glæde af. 
 
Herudover har vi fået ny kloakmester. Carsten Christiansen er pr. 1. januar 2017 blevet  
udnævnt til ny kloakmester, og Carsten’s første prøvelse var recertificering af C.C. Brun som 
autoriseret kloakmester, hvilket Carsten med hjælp fra Mette fik klaret sidst i januar 2017.  
C.C. Brun er således klar til en ny periode.  
 
Samtidig har vi budt velkommen til Marie Jespersen, som er hos os i hendes praktikperiode, 
som er det første halvår 2017. Marie er under uddannelse til Bygningskonstruktør. 
 
Vi ønsker alle velkommen og glæder os til samarbejdet. 
(mere præsentation andet sted i bladet). 
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Hvis du skulle blive syg: 

1. sygedag: 

 Kontakt din nærmeste arbejdsleder som den første, helst inden kl. 07.00. 
 Ring derefter til kontoret på telefonnummer: 57 64 64 64 inden kl. 09.00. 

 
Det er VIGTIGT, at begge parter bliver kontaktet på din 1. sygedag. 
  
Såfremt der ikke sker anmeldelse i henhold til ovenstående, betragtes fraværet som  
ulovlig udeblivelse, og dagpengeretten bortfalder for den pågældende dag. 
 

2. sygedag: 

 Fremsend skriftlig sygemelding til C.C. Brun Entreprise A/S på mail: 
        ccbrun@ccbrun.dk    eller   tr@ccbrun.dk 
 
I tilfælde af for sen eller manglende modtagelse af skriftlig sygemelding, mistes dagpenge-
retten for de forudliggende dage samt for den dag vi modtager den skriftlige dokumentation. 
 

Raskmelding: 

Når du er retur på arbejdet, er det VIGTIGT du raskmelder dig til kontoret på telefon-
nummer 57 64 64 64. 

Anciennitet: Antal sygedage Sygeløn/dagpenge: Feriegodtgørelse:

  Under 8 uger 1-30 dage CCB anmelder fravær på Virk. Sygeferiepenge:

Du bliver herefter kontaktet af din kommune. Faglært: Kr. 172,05/dag (5 dage/uge)

Du modtager sygedagpenge Kr. 114,73 pr. time fra Ufaglært: Kr. 169,25/dag (5 dage/uge)

din kommune, hvis du opfylder kravene til dette. Ingen anciennitetskrav.

Opspares fra 2. sygedag.

  Over 8 uger 1-30 dage Du modtager sygedagpenge fra CCB Sygeferiepenge:

Kr. 114,73 pr. time Faglært: Kr. 172,05/dag (5 dage/uge)

 men under 3 mdr. Ufaglært: Kr. 169,25/dag (5 dage/uge)

Ingen anciennitetskrav.

Opspares fra 2. sygedag.

  Over 3 mdr. 1-28 dage Du modtager sygeløn fra CCB Du opsparer 12,5% til ferie og 7,9% til SH.

Tømrer: Kr. 139,- pr. time

Struktør/Smede: Kr. 141,- pr. time

29. + 30. dag Du modtager sygedagpenge fra CCB Sygeferiepenge:

Kr. 114,73 pr. time Faglært: Kr. 172,05/dag (5 dage/uge)

Ufaglært: Kr. 169,25/dag (5 dage/uge)

31. dag og fremefter Du overgår til kommunen. Ingen anciennitetskrav.

CCB anmelder fravær på Virk, du bliver herefter Opspares fra 2. sygedag.

kontaktet af din kommune.

Ovenstående er ikke gældende ved §56 aftaler, fleksjob-aftaler og arbejdsskader.

Løn under sygdom, sygedagpenge samt feriegodtgørelse for timelønnede  (pr. 1. januar 2017)
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Arbejdsmiljø - sikkerhed v. Jan Stysiek 

Som det ses af diagrammet på næste side er vi ved at være tilbage på vores 
mål på 0 arbejdsulykker. Efter et forfærdeligt år 2015 havde vi sidste år én  
arbejdsulykke med en ulykkesfrekvens på 6,8 til følge.  
 
Sygefraværet er desværre det højeste i de sidste 10 år. Graferne viser vores 
udvikling de sidste 10 år. 
 
Målet for i år er igen 0 arbejdsulykker og et væsentligt lavere sygefravær 
 
 
Til og med uge 9 i 2017:  Ulykker i 2017                       Ulykkesfrekvens 2017 
               (antal arbejdsulykker pr. 1 mill. arbejdstimer) 
 

                                 0                                          0 
 
 
 
 
Det aktuelle tal for sygefraværet i 2017 er på 6,7%, hvilket er usædvanligt højt, det skyldes i 
væsentlig grad influenza. 

C.C. Brun Entreprise A/S

Statistik over fravær 1/1-2017 - 28/02-2017

Timeløn uge 1-9 (excl. langtidssygemeldte)

 Registreret timer 

 Arbejds-

timer 

 Samlet 

antal  

timer 

 Fravær 

totalt 

 Alm. 

Sygdom 

 Arbejds-  

ulykke 

 Barn 1. 

sygedag 

 Orlov, 

fleksjob 

eller §56 

aftale 

 Fædre-  

orlov 

Formænd 3.213       3.258        1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Smede 900          900           0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Jord & beton/maskf. 12.089     13.591      11,1% 5,0% 0,0% 0,1% 5,4% 0,5%

Tømrere 1.907       1.959        2,7% 2,3% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%

Gennemsnit 2017 18.109     19.708      8,1% 3,9% 0,0% 0,1% 3,8% 0,4%

Funktionærer 5.114       5.174        1,2% 1,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

Gns. 2017 incl. Funk. 23.223     24.882      6,7% 3,3% 0,0% 0,1% 3,0% 0,3%

Arbejdstilsynet har været på risikobaseret tilsyn på vores hovedkontor 
og på byggepladsen "Benløse Børnehave", hvor vores arbejdsmiljø-
systemer blev gennemgået uden bemærkninger, så vi har stadig  
vores grønne smiley. 
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32,6

17,8

15,7

8,9 8,5

6,8

Antal ulykker

Total CCB 0 0 2 1 0 1 0 0 7 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015

4,6

3,3

2,9 3,1

2,3

1,9 2 1,9

1,7 1,7

1,3

Total CCB

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015

Ulykkesfrekvens 2007-2016

Antal ulykker pr. 1 mill. arbejdstimer

Sygefravær i %  2007-2016

DK - Bygge & 

Anlægsvirksomheder

DK - Bygge & 

Anlægsvirksomheder

Arbejdsmiljøudvalget  
 
Arbejdsmiljøudvalget har været på det lovpligtige arbejdsmiljø-suppleringskursus, i DGI-Byen. 
Kurset var opbygget med 18 workshops, hvor vi deltog i de 10. Disse vil blive evalueret på  
vores næste møde i udvalget og fremgå af næste mødereferat fra arbejdsmiljøudvalget. 

Arbejdsmiljø v. Jan Stysiek 
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Tilbudsafdelingen - uddrag af tilbudsresultater 

Mosehuset, Vallensbæk CCB 752.098 ordre 

COOP, Høm Brugs, udvidelse CCB 3.500.000  

Holbæk Havneby, storentreprise CCB 30.664.359 nr. 3 

DTU Scion, bygn. 5 CCB 2.986.295 ordre 

Energinet.dk, Hovegård, støjskærme m.m. CCB 2.935.656 nr. 3 

 CG Jensen A/S 2.314.000 nr. 1 

Novo Nordisk MAA G7 - tunnel CCB 17.421.980 annulleret 

Parkvej, altaner og altangange CCB 27.996.369 nr. 4 

 Børge Jakobsen & Søn 16.311.390 nr. 1 

Næstved Varmeværk, nye adm./driftsbygn. CCB 54.667.794 nr. 3 

 Dahl A/S 52.840.000 nr. 1 

Slagelse Posthus, ombygning CCB 10.176.350 nr. 5 

 Georg Berg A/S 8.778.632 nr. 1 

Maribo Varmeværk, nyt flisfyret varmeværk CCB 20.944.020 nr. 3 

Energinet.dk, Teglstrupgård CCB 1.800.000 ordre 

HOFOR, BIO4 CCB 3.963.116  

Museet for Danmarks Frihedskamp 40-45 CCB 44.968.234 nr. 2 
 Arkil A/S 36.161.000 nr. 1 
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Sag Sagsnavn Sagsansvarlig Entr.sum Stade i %

1078 KU-BE JCH 60.000         99

1082 Fængsel Nordfalster EF 63.500         99

1083 Tingbjerg BGP 21.000         90

1090 Vestforbrændingen KL 30.250         99

1092 Røde Kors MM 29.536         95

1100 Lindevangsskolen JS 28.770         99

1103 Sj Medier Holbæk JCH 4.427           98

1105 Tårbæk Strandvej 69 BGP 16.000         55

1107 Østerskov Krat BA 4.000           65

1109 Interxion BM 14.500         80

1110 Benløse Børnehave FC 19.000         40

1111 NNIT Glostrup BGP 35.000         55

1112 Novo Kalundborg Skur BA 598               98

1113 DSB Frederikssund EF 1.210           95

1114 DTU B241 Koblingsstation BA 3.300           50

1115 Novo Kalundborg JC10 BA 6.168           40

1116 Zleep Hotel 68 værelser SC/KL 34.700         22

1117 Scandic Hotel KBH JS 967               85

1118 Scion DTU Bygn 5 st JCH 3.366           65

1119 Landhus Kattinge BM 9.400           10

1120 Årby Skole BA 3.750           20

1121 Vestforbrændingen Hal 5 Tag JB 11.575         3

1122 DTU B301 og B309 MM 70.000         0

1123 Transformerstation JKD 1.800           0

20291 Glostrup Sygehus JCH 2.648           98

20295 Sundkrogsgade KL 510               95

20296 Røde Kors indv renovering MM 1.200           95

20302 Titan Ringsted / Solrød JCH 900               2

20303 Mosehuset Vallensbæk JCH 1.030           35

20304 Taconic KL 2.500           20

Igangværende byggesager  
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C.C. Brun har i samarbejde med Rørbæk og 
Møller Arkitekter ApS, EKJ Rådg. Ing. A/S og 
GK Danmark A/S vundet renoveringsprojekt på 
DTU Lyngby Campus. 
 
Renoveringsprojektet omhandler totalrenove-
ring og miljøsanering af i alt 6.300 m2 forsk-
nings- og laboratoriefaciliteter til DTU Energi i 
bygningerne B301 og B309. 
 
I B301 etableres kontorområder, fællesarealer 
samt laboratorieområder, der for størstedelens 
vedkommende etableres som kemilaboratorier. 
I B309 etableres hovedsagligt værksteder samt 
lagerfunktioner. 
 
Formålet med udviklingen af de fysiske rammer 
på Lyngby Campus er at skabe fleksible og  

Proces / tidsplan 
 
Projektering:  1/3-2017 - 1/3-2018 

 

Udførelse:  

 B301 1/8-2018 - 15/8-2019 

 B309  1/11-2019 - 1/5-2020 

 

 

Opgaven / samarbejdet 
 
Opgaven gennemføres som et integreret  

samarbejde, hvor entreprenørerne (GK  

Danmark og C.C. Brun) skal deltage aktivt i  

projekteringen, bl.a. med bygbarhed og stor  

fokus på arbejdsmiljø, løsninger, økonomi  

og tid. 

fremtidssikrede fysiske løsninger, der under-
støtter tværfagligheden blandt universitetets 
forskere, erhvervsfolk og studerende, og som 
samler og skaber bedre forsknings-faciliteter 
for DTU Energi. 
 
Til projektet har DTU afsat en økonomisk 
ramme på 77 mio. kr. Heraf er der afsat ca. 
15 mio. kr. til udførelse af henholdsvis miljø-
sanering, facaderenovering, renovering af 
indgangspartier og varmegenvinding på 
B301. Øvrig økonomi er afsat til indvendig 
renovering og ombygning af de nævnte area-
ler i de to bygninger. 

Renoverings- og ombygningsprojekt 
DTU Lyngby Campus 

DTU  

B301- 
B309 
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Vestforbrænding Tag A5 v. Jes Bergmann 

Den 6. februar skrev vi kontrakt med Vestforbrænding I/S om renovering af  
taget på ovnhal 5, i totalentreprise. 
 
På grund af utilstrækkelig ventilation og kondens, er den eksisterende tagkon-
struktion, ovenlys og øverste facadekassetter stærkt medtaget. 
 
Projektet omfatter en total nedrivning af ca. 1100 m² tag inkl. div. teknisk udstyr på taget. Her-
efter skal der udlægges nye trapezplader, isolering og tagpap, og de 3 ovenlysbånd udskiftes. 
Samtidig skal de øverste ca. 5 meter facadekassetter udskiftes og Sinus plader genmonteres. 
Indvendig skal stål i tagkonstruktionen rengøres og pletvis malerrepareres, alle tekniske førings-
veje under tag (kabelstiger m.m.) udskiftes til nyt, og der skal etableres ny trappe og trappehus 
til tag, samt udskiftning af ca. 600 bolte i den gamle konstruktion. Under udførelse skal vi koor-
dinere med udskiftning at det gamle ventilationsanlæg som er BH leverance. 

 
  I option har BH tilvalgt en udskiftning af tagdug  
  og ovenlys på Restproduktionsbygning. 
 
  Kontraktsummen er på ca. kr. 11,6 mill. 
 

   
  Der er 42 meter op til taget på ovnhallen, og  
  ca. 24 meter til Restproduktionsbygning. Vi  
  opstiller facadestillads på de 2 frie facader  
  som sikkerhed, og der skal bygges en platform  
  ca. 1,5 meter under hele taget. Der opstilles  
  en ca. 60 meter høj kran, med 60 meter udlæg. 
 

 
 
Anlægget vil være i drift under hele processen og dette vil være forbundet med ikke uvæsentli-
ge udfordringer. Bl.a. har vi ca. 40° oppe under taget, og det vel og mærke i marts måned. 
Samtidig må vi forvente risiko for røggas, damp og andet godt fra affaldsforbrænding. 
 
Vi er i gang med planlægning og kontrahering af UE, og forventer opstart primo april. 
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På ZLEEP Hotel, som ligger ude ved Københavns lufthavn, står vi for nedrivningen af en 
eksisterende værelsesfløj + et fitnesscenter samt opførelsen af en ny fløj med 66 værelser. 

Bygningen opføres i hvide sandwichelementer med grå vinduer som danner ramme for et 
gråt bånd ud for hver etage. Værelserne skal opføres i den samme spændende, rå stil, som 
ZLEEP er kendt for. 

I forbindelse med den nye værelsesfløj, skal vi også lave en del ombygning af den eksiste-
rende fløj. 
Hotellet får ved sammenbygningen af de to fløje et lyst og åbent trapperum, som kommer til 
at forbinde en ny morgenmadsrestaurant i kælderen med de 126 værelser fordelt i stuen og 
1. salen. 

Yderligere får hotellet et løft i form af en ny elevator, som skal lette hverdagen for både gæ-
ster og personale, da den skal optage de forskellige niveauer som er i kælder- og stueplan. 

ZLEEP Airport v. Simon Cordua 

Nedrivningsarbejdet af de eksisterende 
bygninger fulgte stort set tidsplanen og  
er nu helt færdigt. Der blev undervejs 
fundet lidt skjulte materialer, så som  
ekstra gulve og flere lag vægfliser, men 
der blev mandet op så det ikke fik den 
store betydning for tidsplanen.    
 
Vi er nu startet op på funderingsarbejdet 
og har opdaget at forholdene under  
bygningen ikke er helt som den gamle 
geotekniske rapport ellers viste.  
Dette bevirker at vi skal have gravet  
mere jord væk og erstattet med en 
gruspude. Derudover erstatter vi også 
nogle af de traditionelle fundamenter 
med punktfundamenter og fundaments-
bjælker. 
 
Opgaven udføres i totalentreprise og byggeperioden er frem til slutningen af 2017. 
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Den 4 m dybe udgrav-
ning er her fyldt op til  
terrænniveau med sand-
fyld.  
Næste step er udgrav-
ning for fundamenter. 

Grundet dårlige jord-
forhold har vi her  
gravet ud til en sand-
pude, som de nye  
fundamenter støbes 
på. 

ZLEEP Airport v. Simon Cordua 

Den gamle kælder  
under fitnesscenteret er  
fjernet og arbejdet med 
at fylde udgravningen 
op er i fuld gang. 
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Lindevangskolen v. Simon Cordua 

På Lindevangskolen blev der afleveret som aftalt og bygningen er nu taget i 
brug af elever fra 0. til 3. klasse. 
 
 
Under indvielsen af tilbygningen var der udover talerne et fint indslag af et børnekor, som 
gjorde det rigtig godt. I den anledning kunne man også høre at akustikken i bygningen var 
rigtig god, takket være de mange akustiske tiltag som er tænkt flot ind i bygningen. 
 
Alle indvendige arbejder er færdige og vi er i gang med at lægge sidste hånd på udenoms-
arealerne, som skal stå færdige omkring 1. april. 
 

 
 

Akustikvæg, i atrium/fællesrum 
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Lindevangskolen v. Simon Cordua 

På nord- og østsiden af skolen, er belægningsarbejdet helt færdigt, og der mangler nu 
kun hækplanter og trådhegn. 
 
På nordsiden klarede birketræet hele byggeperioden uden skrammer og står fint blandt 
de nye cykel- og løbehjulsstativer, der ligesom trådhegnet er ”Frederiksberggrønt”. 
 
Det store nye legeområde som ligger på sydsiden kommer blandt andet til at indeholde 
asfaltbakker (til løbehjul), en stor sandkasse omgivet af gummibelægning med gummi-
bakker. Ydermere vil der blive et naturområde med stammeskov, et mindre klippeland-
skab, trædesten og bålsted. (se mere s. 31 "Brolæggeren") 
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DTU B241 - Koblingsstation v. Brian Aarestrup 

Vi er i fuldt sving med vores opgave med opførelsen af en ny koblings-
station på DTU.  
Vores beton'ere er lige blevet færdige deres arbejder og Give Stål har  
monteret stålrammer.  
 
Vi har selv gang i de lette facader, som min kollega Jørgen Christensen tager sig af.  
Jørgen Christensen har overtaget den daglige koordinering af byggepladsen.  
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Østerskov Krat v. Brian Aarestrup 

Så har vi endelig får bygget den nye garage op. Der har været en del udfor-
dringer, da pladsen har været lidt trang, når in-situ væggene skulle støbes. 
Alle vægge er udstøbt med betonspand som vores maskinfører og grave-
maskine har hjulpet til med.  
 
Men nu står det der og tagdækkeren har tætnet taget og der er sat varme på bygningen, så 
vi kan få tømreren i gang.  
 
Vi mangler stadig en del betonarbejder rundt om bygning inden anlægsgartneren kan kom-
me i gang. 
 
På denne sag er det min kollega Jes Bergmann, der har overtaget den daglige styring af 
byggepladsen i samarbejde med vores formand Finn Madsen. 
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Taarbæk Strandvej v. Benjamin Pedersen 

På Taarbæk Strandvej nr. 69 bygges 6 stk. lejligheder i 2 stk. 2-etagers huse.  
 
De sidste facadevægge er efterhånden opført, og den sidste tagkonstruktion  
er netop påbegyndt. 
 
Indvendigt har vi opført de bærende 
teglstensvægge, letbetonvægge samt vand-  
og el-installationer i det ene hus. 
 
Projektet udføres uden assistance fra de  
projekterende og uden opfølgning på udbuds-
projektet.  
Dette har kunnet lade sig gøre, fordi vi har  
samlet et rigtig godt hold af løsnings-
orienterede ”medspillere”…  
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Årby Skole v. Brian Aarestrup 

Sammen med Søndergård Nedrivning har vi vundet en 2200 m² PCB  
renoveringssag på Årby Skole i Kalundborg.  
 
Søndergård er hovedentreprenør på sagen, og står for nedrivning og for-
seglingen af PCB.  
 
CCB har alle andre arbejder i forbindelsen med renovering og opbygning af de 2200 m². 
 
Status er nu, at alle PCB fuger er fjernet, gulvene er ophugget og der er udlagt nyt tynd-

puds.  

Forseglingen af alle overfladerne opstarter primo marts og når det er udført, kan vi for alvor 

komme i gang med opbygning.      
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Novo Nordisk JC10/IM1 v. Brian Aarestrup 

I Kalundborg er vi i fuld gang med arkitektentreprisen på vores byggesag  
på Novo. Det er en sag som kræver utrolig meget planlægning og ikke 
mindst sikkerhedsarbejdet kræver ufattelig meget tid i forhold til de foregå-
ende sager vi har haft her på Novo i Kalundborg. Det er en mindre sag på 
ca. 6,5 mill., men det kræver 1,5 mand at styre den igennem. Min kollega 
Ronnie Hansen tager sig udelukkende at sikkerhedsarbejdet på pladsen.  
Vi har haft maler, smede, beton'ere, facadearbejder, tagdækkere og tømrere i gang siden 
midten af december.   
Vi forventer at blive færdige med de udvendige arbejder ultimo april. Vi har nogle arbejder 
der forgår i produktionsområderne, men her kan vi først komme til at udføre arbejdet i byg-
ningsnedlukningsperioder som vil være uge 29-32.  

  
 
 
 På billederne er vi i gang med montage    

 af Paroc elementer, klargøring til støb- 

 ning og støbning af gulvet i taghuset.  

 

 Novo Nordisk har givet tilladelse til at  

 anvende de viste billeder. 
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InterXion v. Brian Mejlholm 

Siden sidste CCB nyt er der sket en del på byggepladsen.  
Betonarbejdet er forløbet planmæssigt og stålarbejdet er opført.  
Montage af stål var overstået på 2 arbejdsdage og 3 weekender, så  
stor ros til vores samarbejdspartner. 
 
Tagpap på pumpehuset er overstået og ligeledes er facadepudssystemet. 
 
Facadeplader er lige blevet afsluttet, og anlægsarbejder kan opstartes. Bygherre skal dog 
først have flyttet 2 fjernvarmeledninger. 
 
Derefter kan anlægsarbejdet opstartes og afsluttes. 
 
Projektet/hovedentreprisen styres af projektleder Brian Mejlholm 
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Nyt landhus v. Brian Mejlholm 

I Kattinge tæt på Roskilde, er CCB gået i gang med et lidt uvant projekt,  
opførelsen af et ca. 250 m2 fuldmuret hus med stråtag. 
 
Huset skal opføres i gammel stil og består af kælder, stue og 1. sal. 
Til opførelse af vægge går ca. 40.000 teglsten som enten filtes eller pudses. 
Tømrerarbejdet består bl.a. i håndhugget tømmer, trægulve og stråtag og kviste. 
Der etableres jordvarmeanlæg og minirensningsanlæg. 
 
Arbejdet udføres i tæt samarbejde med bygherre og Arkitektfirmaet Saabye & Partners 
ApS fra Kirke Saabye. 
 
Hovedentreprisen er på ca. kr. 9.4 mil. og 
består af følgende: 
  
Jord-, kloak- og betonentreprise 
- Murerentreprise 
- Stålentreprise 
- Tømrerentreprisen 
- El-entreprisen 
- VVS/Ventilationsentreprisen. 
 
Huset forventes at blive afleveret til byg-
herre december 2017. 
 
Projektet styres af projektleder Brian  
Mejlholm, med hjælp af betonformand  
Kim Rehne Pedersen . 

Kloakmester Carsten har styr på det hele. 
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Røde Kors v. Martin Mortensen 

For Røde Kors som bygherre er vi i gang med en spændende bygge-
opgave, en tilbygning som har titlen ”Frivillighus”. Frivillighuset skal  
opføres med støtte fra en af Danmarks store fonde og skal anvendes  
som et besøgs-, café– og udstillingsområde. 
  
Projektet er designet og projekteret af COBE Arkitekter og Søren Jensen Ingeniører. 
  
 
Siden sidst 
 
Indvendige og udvendige arbejder er nu afleveret, dog har vi lidt udskudte arbejder som 
afventer færdiggørelse hen over sommeren.  
 
 
En af de store udfordringer er den udvendige 
teglbelægning på trappen, som vi skal i gang 
med til maj, her skal vi have lagt 72.000 sten.  
 
Pt. er vi i gang med af færdiggøre udvendige 
belægninger, og når vejret er til det, så skal vi 
have sået græs og plantet lidt planter.  
 

Overordnet opbygning 
  
Tilbygningen på ca. 750 m2 opføres i 1 etage i forskudte plan, med en lavere liggende parterre  
etage, der ligger under det omgivende terræn. 
I bygningens nordlige del er der kælder under bygningen. Kælderen ligger 4 trin lavere end parterre 
etagen. 
Bygningen er i plan en trapezform, der er forbundet til Landskontoret; den skaber to haverum i  
mellemrummet og et stort fleksibelt rum til Frivillighuset. 
Taget rejser sig som en stor trappe fra gadeniveau op til ca. 9 m over gadeniveau. Tagdækket  
formes som en bærende in-situ støbt pladekonstruktion, der hviler på rektangulære søjler samt  
kældervæggen og punktfundamenter ved den lave kant. 
Opbygningen over den bærende trinformede betonplade består af trykfast isolering som underlag 
for den ydre skal. Der indlægges fugtmembraner på betondæk.  
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Benløse Børnehave v. Kim Zachariassen / Martin Mortensen 

Vi er i fuld gang med vores spændende opgave i Benløse. 
 
Den nye børnehave 
 
Den nye børnehave opføres i ét plan, og har et færdigt areal på 822 m2. Der opføres tilli-
ge en uopvarmet liggehal på 96 m2 og et uopvarmet skur til legeredskaber og affald på 
48 m2 samt et opvarmet teknikskur på 27 m2.  
 
Bygningen opføres som let konstruktion med en regnskærm af lodrette brædder og lister 
samt træ/aluvinduer. Ventilationsanlægget placeres centralt på taget og afskærmes visu-
elt af en facadeskærm med lodrette trælister svarende til resten af facaden.  
 
Den nye institution vil således indeholde plads til: 
- 51 almene børnehavebørn 
- 21 børnehavebørn med handicap 
- 24 dagplejebørn 
 
Projektet er udformet med høj grad af tilgængelighed samt flere specialløsninger af hen-
syn til børn med handicap.  
 
Projektet er designet af BBP Arkitekter og Dominia Ingeniører.  
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Benløse Børnehave v. Kim Zachariassen / Martin Mortensen 

P.t. er vi i gang med:  
 

Fundamenterne, terrændæk og kloak er blevet udført, og vi er p.t. i gang med at montere 
trækassetterne. Vi monterer bygningen i 3 fortløbende tempi. Således at vi løbende får 
lukket bygningen af med tagkassetter.  
 
Når det er udført, så skal alle andre fag i gang, og vi skal blandt andet lave stål på taget 
til ventilation, beklæde bygningen med trælister, samt en masse andre ting. 
   
Montagen står vores erfarne tømrerformand Morten Hansen for, og han får hjælp til selve 
montagen af vores tømrer, Jens, samt vores alsidige beton/tømrermontører, Brian, Bjarni, 
Ragnar og Daniel. 
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NNIT v. Marie Jespersen 

I Glostrup har C.C. Brun hovedentreprisen på et nyt datacenter til Novo 
Nordisk IT.  
 
Datacenteret er 3800 m² fordelt på 2 etager og er et elementbyggeri, der 
skal være færdigt hurtigst muligt. C.C. Brun har selv stået for råhuset, hvor 
vores folk har arbejdet hurtigt og effektivt med at få monteret og støbt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har i stueetagen monteret 149 vægelementer, 18 søjler og 174 dækelementer over 
stuen, samt 1 stort og 2 små in-situ dæk.  
 
På 1. salen har vi monteret yderligere 63 vægelementer, 12 søjler og lagt 126 dækele-
menter, hvoraf de længste huldækelementer var oppe på 14,4 m i længden.  
 
Vi startede med at montere vægge d. 30. januar og grundet det gode vejr og godt samar-
bejde, blev det sidste dækelement monteret over 1. salen d. 6. marts. Mere end 2 uger 
før planlagt. 
 
Råhuset står færdigt, og vi skal nu have omkring 14 underentreprenører ind til at færdig-
gøre bygningen. 
 
 
Vi har et tæt samarbejde med  
rådgiverne fra COWI, som er gode 
til at inkludere entreprenørerne i 
løsningsforslag og tidsplanlægning.  
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NNIT v. Marie Jespersen 
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Scandic elevatorskakt v. Jan Stysiek 

DSB Frederikssund v. Ronnie Hansen 

På Scandic Hotel i København har vi etableret en elevatorskakt i et eksisteren-
de P-hus under hotellet. 
 
Vi har etableret en 1,5 m dyb elevatorgrube i niveau -2, gennembrudt to etage-
adskillelser og opmuret vægge omkring elevatorskakten. 
 
Elevatorskakten slutter udvendigt over terræn, hvor  
gasbetonvægge isoleres og beklædes med fliser. 
 
En stor udfordring under udførelsen har været  
begrænsningen af støj, således at hotellet har kunnet 
afholde konferencer og have gæster boende uden alt  
for mange klager over støj. 
 
Arbejdet forventes afsluttet i denne måned. 

Vi har fået afleveret den renoverede 
mandskabsbygning, uden de helt store 
vanskeligheder. 
 
Pavillonerne er istandsat indvendigt, og vi venter nu 
på, at temperaturen bliver varm nok til vi kan få  
malet udvendigt samt lavet lidt asfaltparkerings-
pladser. 
 
Bygningen er taget i brug, af DSB's lokoførere og 
rangerførere.   
 
På billedet kan man se den nye pavillon CP har 
monteret. CCB har stået for sammenbygningen af 
pavillonerne. 
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Scion DTU bygn. 5 og 3 v. Jørgen Christensen 

For Scion DTU i Hørsholm er vi i gang med 2 byggeopgaver, hvor vi skal udføre 
ombygninger på i alt ca. 1100 kvm. Bygningerne er en del af et større bygnings-
kompleks, som er opført i 1981- 1983. 
 
Bygning 5 omhandler ombygning og indretning af hele stueetagen på eksisterende kon-
torbygning og omfatter: 
 Demontering af vægge, lofter og gulve. 
 Nye gulve, lofter, gipsvægge, malerarbejde og glaspartier. 
 Nyt køkken 
 Nye el- og ventilationsinstallationer 
 
Bygning 3 drejer sig om en delvis ombygning samt indretning af 2. sal og omfatter: 
 Flytning af vægge. 
 Nyt tekøkken. 
 Maling af alle overflader. 
 Slibning af gulve, ny gulvbelægning i gang. 
 El-arbejde 
 
Opgaven udføres i hovedentreprise og forventes afleveret i april måned. 
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Mosehuset v. Jørgen Christensen 

Som tilbygning til Restaurant Mosehuset i Vallensbæk, er vi i gang med opsæt-
ning af en udestue. Tilbygningens areal udgør 52 m² og den opføres som en  
uopvarmet pavillon i lette materialer. 
 
Området som tilbygningen skal opføres på er 
et grønt område tilhørende Vallensbæk og  
Albertslund Kommuner. 
 
Vores arbejder omfatter:  
 Betonfundament  
 Nye afløb / drænledninger 
 Ændring af belægning  
 samt el- og malerarbejde. 
 
Opgaven med tilbygningen udføres i  
hovedentreprise og forventes færdig  
ultimo april måned. 

Taconic v. Kristian Lind 

For Taconic A/S, som vi har fået kontakt til gennem gode samarbejdspartnere, 
er vi gået i gang med en opgradering af en dyrestald. 
 
Stalden skal have gennemgået og forbedret overflader, installationer og tilpas-
set indretningen til fremtidig produktion. Det er en spændende opgave, hvor  
arbejdssproget er engelsk, som jo kan give udfordringer. 
 
Vi er kommet godt i gang, og er i fuld gang med tømrer- og kloakarbejde. Morten og Jens er 
startet på tømrerarbejdet. Carsten og Per har lavet jord-, kloak- og betonarbejdet. 
 
Opgaven er en slags totalentreprise, hvor Arkitektfirmaet Gottlieb Paludan hjælper med 
”stregerne”. 



31 

Nyt fra brolæggeren v. Niels Nielsen 

Siden sidst er det Lindevangskolen på Frederiksberg, som vi har arbejdet 
på. Indgangspartiet, som er niveaufrit, er lavet af nordiske kantsten som 
danner ramme om en stor bred elefantrist. Ved siden af indgangspartiet er 
der lavet ny belægning af 30x30 fliser hvorpå der er monteret nye cykel-
stativer i ”Frederiksberg grøn”. Den største udfordring på cykelparkeringen var at bevare 
et gammel birketræ med rødder ud til alle sider. 

  
 
På den modsatte side er vi i gang med en ny legeplads hvor dele af området bliver asfal-
teret til mooncar kørsel.  
  
For at gøre det lidt sjovere at køre på banen er der blevet placeret kampesten, pukler og 
træer. Sandkassen skal fungere som afløb for regnvand, derfor er der gravet et meget 
stort hul ud under den, som er fyldt op med drænstabil, så det skal fungere som en faski-
ne. Sandkasseområdet på 90 m2 har fire pukler og solsejl og det hele bliver belagt med 4 
cm gummi.   
 
Det store legeområde ved siden af sandkassen er rammet ind i dobbelt lag egetræs svel-
ler som siddekant. I det store legeområder er der en stolpeskov af 3 meter høje rubinia-
pæle. Kampsten lagt ud som klippelandskab og resten er fyldt ud med træer og buske. 
Ungerne får en sjov og udfordrende legeplads. 
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Nyt fra lageret / smedeværkstedet  

Herhjemme på pladsen er der ikke sket så meget siden sidst. På maskin-
værkstedet har Hans fået malet betongulvet således dette fremstår pænt og 
indbydende igen. Jan har desuden været rundt og lave det lovpligtige tjek af 
el-håndværktøj.  
 
På smedeværkstedet har der været fornuftig aktivitet igen. Vi har fremstillet og  
monteret ny alu-cykelrampe i Snorresgade, stålkanter både omkring hus og i terræn 
på Røde Kors (stålkant i terræn på Røde kors er 500x6 mm fladstål), vinkelkantskinner 
på DTU – bygning 241, værn ved kældertrappe på Røde Kors, div. værn for El-Heat 
i Greve, stålkanter i Corten-stål på Lindevangskolen, samt sidst men ikke mindst trappe 
for Brian Mejlholm på InterXion i Ballerup. 
 
Fremtiden på smedeværkstedet byder på stål for Landhus i Kattinge, div. stål på Novo, Ka-
lundborg, samt udskiftning af 538 stk. bolte i 45 meters højde på Vestforbrænding. 
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Nye medarbejdere ……. 

 Jes Bergmann - Projektleder 

 Den 1. februar 2017 startede jeg som projektleder hos CCB. Mit navn er  
 Jes Bergmann, jeg er 48 år og bor i Regstrup ved Holbæk. Jeg er gift med  
 Kristina, og sammen har vi 2 piger på 21 og 17 år. 
 

 Jeg startede min byggeleder karriere hos Chr. Jensens sønner i Næstved i  
 2000. Kort tid efter blev vi til Hoffmann hvor jeg var en del af Anlæg øst,  
 primært på betonopgaver. 
 I 2006 rejste jeg til MT Højgaard hvor jeg har været indtil nu, dog med 2 korte  
 afbræk. I MT Højgaard har jeg været projektansvarlig på både fag-, hoved-, 
og totalentrepriser. I 2007 havde jeg en kort periode hos Fundia som salgs-

ingeniør, men vendte hurtigt tilbage til projektarbejdet i MT Højgaard. Fra 2013 til 2015 tog jeg 
til Norge hvor jeg var ansat i HENT a/s, et norsk entreprenørfirma i Trondheim. I Norge var jeg 
projektansvarlig for et hotelprojekt i Bergen i en totalentreprise på ca. 360 mill. Nok. Herudover 
fik jeg funktionen som afdelingsleder for en nyetableret produktionsafdeling i Bergen, samt  
styringsgruppeleder for andre mindre projekter i området. 
 

Jeg ser frem til at lære jer alle at kende, og glæder mig til at arbejde sammen med jer på kom-
mende spændende projekter. 

 
 Marie Jeppesen - Praktikant 

 Jeg søgte min praktikplads ved C.C. Brun Entreprise A/S efter en god snak  
 med Jan Stysiek og Simon Cordua ved en praktikinformationsdag på EASJ  
 Næstved, hvor jeg læser til bygningskonstruktør. Herefter var C.C. Brun det  
 oplagte praktiksted for mig, da jeg ville få muligheden for at have fokus på  
 byggeledelse, kvalitetssikring og tidsplanlægning. 
 

 Jeg er 28 år og har ingen håndværksmæssig baggrund, men fik lysten til  
 at læse til bygningskonstruktør, da jeg i privaten var ved at renovere et  
 gammelt landsted. 

 
Jeg er uddannet sergent i Søværnet og har også prøvet kræfter med lærerfaget, men fandt mig 
ikke til rette. I min fritid er jeg svømmetræner og livredder på 4. år og arbejder herudover med  
handicappede børn i aflastning.  
 

Jeg er rigtig glad for min praktikplads, og jeg er blevet taget godt imod af alle. Her er plads til at 
stille masser af spørgsmål og jeg får lov til at være med til det hele.  

  
 Jan K. Dinesen - Projektleder 
 

 Jeg hedder Jan Kristian Dinesen, er 46 år og bor i Faxe med min kone  
 Annett og vores to børn Amilia & Julius på 9 år. 
 
 Jeg er uddannet bygningskonstruktør på BTH Haslev, med afslutning i juni  
 2009. Har tidligere arbejdet hos Arkil og CG Jensen. 
 
 Jeg er startet hos C.C. Brun pr. 1. marts 2017, og skal fungere som projekt- 
 leder på bl.a. Energinet i Helsingør.  
 

Fritiden går med familien og at rejse rundt i Danmark og Italien sammen med min søn og hans 
deltagelse i gokart løb. 
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Kalenderen 

 11. maj 2017 Brian Hansen, spec.arbejder 50 år 
 
 21. juni 2017 Lars H. Nielsen, brolægger 50 år 

   

DM i Skills 2017 

I januar blev der afholdt  DM i Skills i Aalborg og lige som sidste år havde C.C. Brun også 
denne gang en af vores dygtige lærlinge med som deltager. 
 
Struktørlærling Alexander Juhlin Jensen konkurrerede i faget Bygningsstruktør sammen med 
sin makker Mille Eriksen fra Per Aarsleff A/S. Sammen havde makkerskabet vundet  det regi-
onale mesterskab i efteråret 2016 og nu kunne de så gentage successen ved DM i Aalborg. 

Opgaven for makkerparret lød på at  
lave et brodæk. Det tidskrævende  
arbejde bestod af først at opbygge en 
forskalling til betonen. Dernæst at klip-
pe, bukke og binde armeringsjernet for 
efterfølgende at støbe i formen. Næste 
dag blev forskallingen fjernet og den 
færdige opgave var klar til bedømmelse.  
 
Efter en flot og koncentreret indsats 
kunne Alexander og Mille så kåres til  
Danmarks bedste Bygningsstruktører 

Efterfølgende blev Alexander og Mille indstillet til et 
studielegat fra Industri- og Håndværkerforeningen for 
Næstved og Omegn. Legatet gives bl.a. på baggrund 
af at være "fagligt dygtig, en god kammerat og vellidt 
blandt såvel elever som medarbejdere".   
 
Stort tillykke til Alexander og Mille - både med mester-
skabet og med legatet. 



35 

Organisation C.C. Brun Entreprise A/S  

Direktion Entreprisedirektør Projektledere Formænd Maskinførere

Kristian Lind Jan Stysiek Jørgen Christensen Finn Madsen Kloaklæggere

Benjamin Pedersen Frank Nielsen Betonsjak

Martin Mortensen Kim Rehne Pedersen Tømrersjak

Sekretær Brian Mejlholm John Christensen

Birgith Nielsen Brian Aarestrup Ole Storm Poulsen

Jes Bergmann Morten Hansen

Jan K. Dinesen

Support Byggeledere

Mette Yung Pedersen Ronnie Hansen Brolægger Brolæggersjak

Kim Zachariassen Niels Nielsen

Emil Hellum

Adm / Økonomi Simon Cordua

Bitten Helt Kloakmester

Tanja Rosenkvist Carsten Christiansen

Tilbud Servicearbejder Maskinsnedkeri

Henrik Skov Per Rasmussen Servicearbejde

Materiel / lager Lastbil med kran

Jan Madsen Materieludlejning

Maskinservice

Smedeformand Smede

Jesper Vive Nielsen Værkstedsarbejde

Ekstern montage

Marts 2017

Organisation C.C. Brun Entreprise A/S



36 

 
  C.C. Brun Entreprise A/S Telefon:  57 64 64 64 
  Ravnstrupvej 67 Mail: ccbrun@ccbrun.dk 
  4160 Herlufmagle Website: www.ccbrun.dk 

___________________________________________________________________________________ 
 
 Navn Mobiltelefon        Opkaldsnr. mobil E-mail   
 
 Direktør Kristian Lind .......................... 40 13 62 02 ...................... 425 ........................ kl@ccbrun.dk 

 Entreprisedirektør Jan Stysiek ........... 20 69 09 67 ...................... 427 ........................ js@ccbrun.dk 

 Henrik Skov  ....................................... 20 69 09 69 ...................... 469 ........................ hs@ccbrun.dk 

 Jørgen Christensen  ........................... 20 69 09 53 ...................... 453 ........................ jch@ccbrun.dk 

 Benjamin G. Pedersen  ...................... 20 69 09 60 ...................... 433 ........................ bgp@ccbrun.dk 

 Jes Bergmann  ................................... 20 69 09 65 ...................... 426 ........................ fc@ccbrun.dk 

 Ronnie Hansen .................................. 23 35 00 86 ...................... 420 ........................ rh@ccbrun.dk 

 Brian Aarestrup  ................................. 23 25 00 86 ...................... 419 ........................ ba@ccbrun.dk 

 Kim Zachariassen............................... 20 69 09 61 ...................... 402 ........................ kza@ccbrun.dk 

 Martin Mortensen  .............................. 20 69 09 52 ...................... 424 ........................ mm@ccbrun.dk 

 Emil Hellum ........................................ 20 69 09 63 ...................... 423 ........................ eh@ccbrun.dk 

 Brian Mejlholm  ................................... 61 62 06 23 ...................... 440 ........................ bm@ccbrun.dk 

 Simon Cordua .................................... 61 55 12 96 ...................... 413 ........................ sc@ccbrun.dk 

 Jan K. Dinesen  .................................. 20 37 50 60  .....................  .............................. jkd@ccbrun.dk 

 

Administration 

 Bitten Helt  .......................................... 20 22 40 53 ...................... 410 ........................ bhp@ccbrun.dk 

 Birgith Nielsen .................................... 20 69 09 58 ...................... 430 ........................ bn@ccbrun.dk 

 Tanja Rosenkvist  ............................... 40 91 16 00 ...................... 422 ........................ tr@ccbrun.dk 

 Mette Yung Pedersen  ....................... 20 69 09 81 ...................... 421 ........................ myp@ccbrun.dk 

 

Smedeværksted/lager 

 Jesper Vive Nielsen ........................... 51 51 12 61 ...................... 403 ........................ jvn@ccbrun.dk 

 Lars H. Henriksen /lastvogn ............... 40 91 16 11 ...................... 461 

 Jan Madsen  ....................................... 20 69 09 64 ...................... 407 ........................ jm@ccbrun.dk 

 Jan V. Larsen /servicevogn ................ 20 69 09 59 ...................... 404 ........................ jvl@ccbrun.dk 

 

Formænd 

 Per Rasmussen .................................. 40 40 64 70 ...................... 414 ........................ phr@ccbrun.dk 

 Finn Madsen ....................................... 20 69 09 68 ...................... 468 ........................ fma@ccbrun.dk 

 Niels O. Nielsen, brolæggerformand .. 20 69 09 62 ...................... 462 ........................ non@ccbrun.dk 

 Frank Nielsen  .................................... 40 78 66 66 ...................... 466 ........................ fdn@ccbrun.dk 

 Kim Rehne Pedersen  ........................ 20 69 09 57 ...................... 457 ........................ krp@ccbrun.dk 

 John Christensen ............................... 20 69 09 80 ...................... 450 ........................ joc@ccbrun.dk 

 Ole Storm Poulsen  ............................ 23 69 88 44 ...................... 456 ........................ osp@ccbrun.dk 

 Morten Hansen ................................... 20 69 09 55 ...................... 455 ........................ mha@ccbrun.dk 

 

Øvrige 

 Hans Kristian Jensen, maskinfører .... 20 69 09 54 ...................... 454 

 Carsten Christiansen, kloakmester .... 20 69 09 51 ...................... 451 ........................ cc@ccbrun.dk 

 

Konsulenter 

  Palle Knudsen  .................................. 20 69 09 66 

  Erling Flyvbjerg ................................. 93 95 89 13 

  Ole Raahauge Jensen  ..................... 61 62 71 19 

 Telefonliste 


