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  Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i december 2019. 
 

 Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith Nielsen eller  
 på mail til bn@ccbrun.dk. 

Som besøgende på Ll. Skullerupgård nok har lagt mærke til, så har vi fået en ny 
"skulptur". Vi har været i gemmerne og fundet det gamle CC Brun logo - logoet er 
blevet laserskåret i en metalplade, som kan rotere, og placeret på et fundament  
belagt med fliser og omkranset af en 60 cm høj stålkant - resultatet ses her på   
billedet taget en tidlig morgenstund. 

Ll. Skullerupgård ... 
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 Indlæg fra Jan 

Nu nærmer efteråret sig, og vi skal igen vænne os til køligere vejr med risiko for 
en del nedbør. 
 
Hen over sommeren har vi haft en del at regne på, dog uden at vinde mange sager. 
 
Lige nu ser det desværre ud til at tilbudsmængden er for nedadgående, men med nye tiltag i 
tilbudsafdelingen er vi optimistiske, og sikre på at det nok skal vende igen. 
 
Kort før deadline på CCB Nyt har vi modtaget meddelelse om, at vi har vundet udvidelse af 
Lille Næstved Skole i totalentreprise. Mere herom i næste nummer af CCB Nyt. 

Nye ordrer og ordrebeholdning 
 

Siden sidste CCB Nyt har vi modtaget ordre på følgende opgaver: 
 
 Sag  Aktivitet Tkr. 
 
 1158    Station Blangslev Hovedentreprise   2.424 
 1159    DTU Science Park  Hovedentreprise  3.500 
 1160    Valsemøllen, kontor  Hovedentreprise   3.178 
 1161 Chr. Hansen Hørsholm Hovedentreprise 2.200 
  Udv. Ll. Næstved Skole Totalentreprise 28.505 
 
 20.336   Mosehuset, depot   Tilbygning 70 

Da ovennævnte er mindre sager, er vores ordrebeholdning, især for 2020, ikke helt på det  
niveau vi ønsker. Vores ordrebeholdning for resten af 2019 er Mkr. 54,9 og for 2020 ca.  
Mkr. 68,5. 
 

Perioderegnskab 
 

Pr. 31. august 2019 har vi realiseret en omsætning på Mkr. 212, hvilket er mere end budget-
teret. Resultatet for perioden er Mkr. 2,6 som er under det ønskede. 
 

Organisationen 
 

Vi kan med glæde oplyse, at vi pr. 1. oktober 2019 har ansat George Jackson som tilbudsmed-
arbejder. George er 52 år og været selvstændig tømrermester samt ansat i lignende jobfunktio-
ner. 
George skal ud over kalkulationsarbejde også varetage en del af vores salgsarbejde. Som en 
del af firmaets strategi har vi et ønske om at styrke salgs- og tilbudsfunktionen hos CC Brun og 
med ansættelsen af George kommer vi dette ønske i møde. Se nærmere præsentation af 
George side 22.  
 
Vi byder George velkommen og glæder os til samarbejdet. 
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Vi har ikke haft arbejdsulykker siden sidste CCB Nyt; heller ikke fået påbud fra 
Arbejdstilsynet, så vi har derfor stadig vores grønne  
 
 
 
 
 
Nu nærmer den kolde, våde og mørke tid sig, så planlægning og opmærksomhed er ekstra 
vigtig. Pas godt på jer selv og hinanden, således at ingen kommer til skade. 
 
Efter 8½ mdr. i 2019:  
 
 
 
   Antal ulykker i 2019           Ulykkesfrekvens 2019 
               

                1                                 12,1 
 
 
 
 
 
Som det ses af nedenstående er vores sygefravær desværre stadig relativt højt, nemlig 
3,3% - det er dog faldet 0,5% siden sidste CCB Nyt. 

Arbejdsmiljø - sikkerhed v. Jan Stysiek 
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Igangværende byggesager  

Tilbudsafdelingen - uddrag af tilbudsresultater 
 

  Energinet, St. Blangslev CCB 2.335.650 ordre 

  Ådalens Privatskole, ny bygning CCB 27.863.384 nr. 4 
 Ib G. Jensen A/S 22.397.532 nr. 1 

  DTU Bygn. 344 CCB 4.596.532  

  DTU Science Park, kontorfløj CCB 2.808.200  

  Chr. Hansen, ny kemigård og ny indgang CCB 2.200.000 ordre 

  Viby Bibliotek og Kulturhus, totalentreprise CCB 28.347.850  

  NOV, bygning 70 CCB 8.884.000  

  Satair, lagerudvidelse CCB 2.125.000  

  Udvidelse Lille Næstved Skole CCB 28.565.000 nr. 1 

  Hyltebjerg Sogn, etablering elevatortårn CCB 821.000  

  LIFE, nyt læringscenter CCB 13.011.657  

  Hareskov Skole, Værløse CCB 18.126.000 nr. 2 
 St. Hedebyg 16.185.883 nr. 1 
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På denne sag skal vi igen arbejde for Energinet, som vi efterhånden har fået et 
rigtigt godt samarbejde med, dette er den 4. sag i rækken. Energinet er rigtigt  
glade for samarbejdet med CC Brun og ikke mindst Frank og hans svende. 
 
Der skal udføres to transformerfundamenter til 2 nye transformere, som skal erstatte nogle 
gamle transformere fra 50'erne. Inden CC Brun sjakket kan gå i gang med at støbe fundamen-
terne, skal støjvægge nedbrydes og eksisterende fundament optages, og der skal skæres af 
eksisterende mastefundamenter. 
 
De to fundamenter T11 & T12 skal udføres over to omgange, da man ikke må lukke begge 
transformere ned samtidigt. Første del T11 udføres i perioden august – oktober 2019 og T12 
udføres fra februar 2020 og ca. 3 måneder frem. 
 
På nuværende tidspunkt er det gamle fundament T11 nedbrudt  og Frank + sjakket er godt i 
gang med armering og det forventes at der bliver støbt fundament i indeværende uge (38). 

Station Blangslev v. /Jan K. Dinesen 
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 Taconic B160 v. Jørgen Christensen 

Vores arbejde på Taconic skrider planmæssigt fremad. 
 
Opgaven omfatter 270 m2 ombygning af eksist. bygning til produktion og  
350 nybygning til omklædning og teknikum. 
 
Den nye bygning er blevet lukket, og vi er 
færdige med paptag og facader.  
 
Udvendigt mangler vi belægningsarbejdet. 
  
Indvendigt er vi i gang med ny indretning, 
og teknikfagene, gulv og lofter er i fuld 
gang.      
 
 

Opgaven udføres i hovedentreprise 
med Gottlieb Paludan, Strunge Jensen 
A/S og Jodan som rådgivere.  
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 GFII - Nakskov gamle rådhus  
v. Stefan B. Søgaard / Lars-Ole Andersen 

På Nakskov gamle rådhus er vi ved at lægge sidste hånd på arbejderne inden 

aflevering d. 1. oktober, således at Bygningsstyrelsen, som ejer bygningen, kan 

overdrage en fin bygning til Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevan-

skeligheder) som er de fremtidige lejere af bygningen. 

Vi har afrigget byggeskur og byggepladsheg-

net omkring bygningen og der er fuldt tryk på 

de sidste arbejder i og omkring bygningen.  

 

Udvendig er der etableret nye flugtvejstrapper 

og gelænder omkring kældertrapper.  

 

Der har været en del udfordringer med vand  

i kælderen som følge af gammel kloak der 

ikke har fungeret.  

 

Kloak er renset og der er kommet nye tagren-

der og nedløb. 

Inde i bygningen maser vi lidt med at få udtørret undergulve, der var nødsaget til at blive ud-

skiftet, da de gamle undergulve var i for ringe stand. En af de arbejdsopgaver der har været 

fokus på helt fra starten af byggeriet, i forhold til at nå at blive færdig til aflevering, er etablering 

af en elevator i bygningen. Den er nu ved at være klar til anvendelse.  

Bygherre har ønsket at få etableret et anretterkøkken, som er leveret og hvor montagen er i 

fuld gang.  
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Vi er glade for de samarbejdspartnere vi  

har haft på sagen og ser frem til en god  

aflevering af byggesagen. Vi fejrer den  

nært forestående aflevering med en om-

gang pølser til alle på pladsen.  

I den ældste del af bygningen bliver træværk og vægoverflader malet med lin-

oliemaling, som er meget sart og som kræver, at der ikke kommer støv til  

malingen, indtil den er hærdet.  

GFII - Nakskov gamle rådhus  
v. Stefan B. Søgaard / Lars-Ole Andersen 
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På Rosendahl er vi efterhånden nået langt med byggesagen og vi er nu rigtig 
godt i gang med aptering.  

 
 Alle fiberbetonelementer er nu færdig- 
 monterede og malet og resultatet er faktisk gået hen og  
 blevet bedre end vi havde håbet, den nye bygning har  
 fuldstændig samme udtryk/udseende som den eksiste 
 rende del af Rosendahl. 
 
 
 
 
 
 

Rosendahl v. /Jan K. Dinesen 

Udvendigt er vi ligeledes gået i gang med at udføre den sidste belægning og inden længe star-
ter anlægsgartneren op med at plante træer og såning af græs. 
 
Vi forventer at aflevere Rosendahl den 15-11-2019, hvilket er ca. 1 måned før tid. 

Der er opsat lofter på alle tre etager og tømrerne 
er i gang med det sidste finish arbejde. 
 
Indvendigt er gulvleverandøren godt i gang med 
at lægge trægulvene og maleren er stort set fær-
dig med at male indvendigt. Skabe (170 stk.) er 
monteret og specialproducerede egetræslåger er 
ved at blive monteret. 
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 DTU bygn. 301-309 v. Martin Mortensen 

Renoveringsprojektet for DTU omfatter totalrenovering af i alt ca. 5.800 m2  
nettoetageareal i B301 og renovering af 681 m2 i B309 samt ca. 800 m2 i B375.  
 
I B301 etableres kontorområder, fællesarealer samt laboratorieområder, der for størstedelens 
vedkommende etableres som kemilaboratorier. I B309 etableres hovedsageligt værksteder 
samt lagerfunktioner, og B375 udføres laboratorier. 

Status på DTU, bygning 301:  
 
Vi havde en før-aflevering af bygning 301 den 17. september. Det så generelt pænt ud, men vi 
har desværre nogle hængepartier på de tekniske fag, som vi arbejder videre med, så bygnin-
gen kan ibrugtages.  
 
Vi er ligeledes i fuld gang med at udbedre fejl og mangler samt udsatte arbejder herunder en 
affaldsgård, etablering af kældertrappe samt flere adgangsveje til bygningen.  
 
Den første etape skal afleveres primo december 2019 og anden etape medio februar 2020. 
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På bygn. 375 har vi påbegyndt renoveringsarbejdet, som omfatter ca. 800 m

2
 placeret på 2. 

sal. Bygningen er 50 år gammel og har fået nogle mindre opdateringer gennem årene, men 
denne gang skal meget af det gamle udstyr erstattes med nyt, og det stiller derfor højere krav 
til hovedsageligt CTS, EL og ventilation. 
 
I eksisterende lokaler er der laboratorier, kontorer og spiselokale. Lokalerne vil efter renover-
ingen være indrettet som laboratorier. Projektet omfatter nedrivning, tekniske faggrupper, ma-
ler-, murer-, tømrer-, gulv- og smedearbejder samt indretning med inventar.   

DTU bygn. 375 v. Martin Mortensen 

Selvom alle faggrupper havde rigtig travlt op til 
før-afleveringen, og der blev arbejdet i både 
weekender og aftener, var stemningen på plad-
sen ret fin.  
 
Vi havde arrangeret en pølsevogn, så vi kunne 
fejre, at vi snart var i mål – og som det ses, var 
det meget populært.  

DTU bygn. 301-309 v. Martin Mortensen 
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Chr. Hansen v/Abed Ajaoui 

Byggeprojektet for Chr. Hansen i Hørsholm er udbudt som en hovedentreprise 
og vi er i skrivende stund så småt gået i gang med opgaven. 
 
Eksisterende udvendigt kemikalieområde (kemigården) bygges om med ny  
betongrube til i alt 5 større tanke samt til-hørende læsseplads til tankbiler.  
 
Ligeledes opstarter udførelsen af nyt skur over betongrube, ombygning af eksisterende facade 
samt ombygning af eksisterende indgang i hovedbygningen. 
 
Optagning af SF-sten samt hegn og låge er i skrivende stund næsten afsluttet. 
Efterfølgende opstarter jord-, kloak- og betonarbejder.  
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 Snekkersten v. Michael B. Nielsen 

Vandværket i Snekkersten tager nu for alvor form af et færdigt 
byggeri. 
 
De indvendige arbejder nærmer sig deres afslutning for vores 
vedkommende, der mangler at blive lagt klinker i den store filter-
sal, at blive monteret et tekøkken, samt indvendige døre og loft i  
velfærdsområdet.  
 
Den 1. december begynder arbejdet med at få fyldt vand på, og 
at fylde de enorme rustfrie ståltanke er ikke noget der lige er 
overstået på et par dage. 
 

Udvendigt er vi gået i gang med at regulere råjord, samt at an-

lægge parkeringsplads til vandværket. 
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 DBI v. Claus M. Jensen 

For DBI (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut) har vi fået en opgave med 
etablering af en ny tilbygning til den eksisterende administrationsbygning.  
 
Den nye bygning sammenbygges med den eksisterende via en forbindelses-
gang, og indeholder en 14m høj prøvehal til prøvning af facadeelementer, lager-  
og værkstedsfaciliteter, samt kursus- og kontorarealer, fordelt på to etager.  

Under udgravningen er vi stødt på ledninger, 
som ikke har været oplyst inden arbejdets  
opstart. Nye ledninger i jorden er derfor  
påbegyndt.  

Fundamenter og terrændæk er støbt i prøve-
hallen, lager og værkstedet. Gulvet i kontor-
delen er ved at blive isoleret.  
 
Bundpladen og vægge til elevatorskakten er 
udført, og der er snart klar til elementrejsning.   
 
I en af de eksisterende haller har vi fået en 
ekstraopgave. DBI skal opsætte en ovn, og vi 
skal lave fundamentet til dette.  
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 Marbjerg Vandværk  
v. Stefan B. Søgaard / Lars-Ole Andersen 

På Marbjerg vandværk har vi flyttet skurbyen og er i gang med at reetablere græsarealer hvor 
byggepladsen har været, samt etablere belægning. Vi har udført hegn og pullerter omkring en 
CO2 tank. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Indvendig er vi så småt ved at være færdige og 
mangler snart kun vinyl og epoxybelægning på  
gulvene, samt etablering af en ny port og tilhørende 
indgangssluse udført som gipskonstruktion. 
 
Vi har inden sommerferien afholdt delaflevering på 
projektet hvor vi har afleveret murerarbejder, tag-
arbejder og VVS-arbejder samt dele af tømrer- og 
betonarbejderne.  
 
Afleveringen forløb fint og de fleste mangler er ud-
bedret.   



17 

 Roskilde Materielgård v. Jørgen Christensen 

For Vejdirektoratet er vi i gang med en renovering af deres Materielgård i  
Roskilde. 
 
Vi udfører nedrivning og renovering af salthal, ny saltsilo, udskiftning af afløbs-
ledninger, ny belægning, hegn og hurtigporte samt støbning i betonplader til vaskeplads og 
læsserampe. Vasketårn er udført af vores smede, se mere side 21. 
 
Derudover udføres ny el-installation, lys, video og alarmer, og samtidig udføres nybygning af 
teknik-/mandskabshus. 
 
Opgaven udføres i hovedentreprise med Niras A/S som rådgiver.  
 
P.t. mangler kun den sidste del af el-arbejderne og opgaven afleveres i uge 39. 

Materielgården i Roskilde anvendes til driften af Vejdirektoratets vintertjeneste, hvor 
pladsen om vinteren anvendes til læsning af salt og saltlage på saltspredere samt 
rengøring af materiel. Om sommeren fungerer materielgården som oplag af vinter-
materiel, hvor service og vedligehold foretages, således Vejdirektoratets materiel, 
saltspredere og sneplove er klar til drift i vinterperioden.  
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 Fælleddiget, HOFOR v. Claus M. Jensen 

Fælleddiget er nu afleveret til bygherren  
HOFOR.  
 
Ved afleveringsforretningen var der kun et par 
små uvæsentlige mangler samt færdiggørel-
sen af et større portprojekt.  
 
I indeværende uge afsluttes sagen og man-
gelafhjælpningen helt for en tilfreds arkitekt.  
 
Det har været et godt, men længerevarende 
projekt. Med professionel projektledelse fra  
bygherres side blev det et helt igennem godt 
samarbejde og det samme gælder med vores  
underentreprenører.  
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 DTU Science B2ST v. Jørgen Christensen 

For DTU Science Park er vi i gang med en opgave, som omfatter ombygning og 
nyindretning i bygning 2 på Agern Allé. 
 
Ud over indretningsarbejdet omfatter opgaven også nye el- og ventilations- 
installationer. 
 
Opgaven udføres i hovedentreprise og skal afleveres i uge 40. 

Valsemøllen v. Jørgen Christensen 

For Valsemøllen A/S i Køge skal vi til den eksisterende administrationsbygning udføre to  
tilbygninger med relaterede arbejder: 
 
– en tilbygning til den eksisterende kantine og 
– en tilbygning indeholdende kontorer samt mødelokale på 1. sal. 
  
Opgaven udføres i hovedentreprise. 
 
 
 
I skrivende stund er vi færdige med 
fundamenterne og skal i næste uge 
(40) rejse stål. 
 
Rådgiver på denne sag er Jørgen 
Eriksen. 
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 Nyt fra brolæggeren v. Niels Nielsen 

På hotel Copenhagen ”Vesterbrogade” har vi lavet en handicaprampe i baggården,  

vi skulle bare regulere lidt stabil så var der klar til fliser og chaussésten. Men bunden 
virkede blød - med god grund, den var bygget op med isolering, så processen tog 

lidt længere tid end beregnet.  
 

På Rosendahl i Hørsholm har vi bygget to støttemure i B2 murelementer. Muren står 
lodret, så det kræver en kraftig bagstøbning for at modstå jordtrykket. 

Så er sommerferien slut og vi er i gang på  

Marbjerg Vandværk.  
 

Kantsten og sokkeldræn er sat, pullerter og 
hegn er monteret omkring oxygentank. Og  

arealerne omkring bygningen er renset for 
ukrudt, råjorden er planet og mulden lagt ud. 

Så håber vi på tørvejr, så vi kan få sået græs.  
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Nyt fra lageret/smedeværkstedet v. Jan Madsen  

Siden sidst er der ikke sket så meget herhjemme på gården. Tiden går jo for det 
meste med vedligehold og maling, for at der kan være pænt (og ryddeligt) for os 
selv og vore gæster.  
 
Vi skal snart i gang med det årlige eftersyn af løftegrej og sikkerhedsseler som forventes 
gjort i oktober måned. 
 
På Smedeværkstedet har der været lidt blandet aktivitet. Vi har bl.a. afsluttet opgaven med  
13 nye kælderværn og håndlister for privat boligforening, flere forskellige sager på Marbjerg, 
vasketårn på Roskilde Materielgård, stål for terrasse på skrænt i Vedbæk samt 2 stk. trapper 
og konstruktion for ventilation- og køleanlæg på Taconic. 
 
Vi skal i gang med trappegelænder og altangelænder  
for en tømrermester i Næstved, samt stål og ristedæk  
for Energinet i Blangslev.  
 
Ordrebogen ser lidt tynd ud p.t., men vi forventer god 
aktivitet på smedeværkstedet hen over efteråret. 

Roskilde Materielgård 

Taconic 
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 Personalenyt ……. 

  

  Ny byggeleder 
 

  Mit navn er Michael Nielsen, og jeg startede i CC Brun d. 1. juli. 
 
  Jeg er 44 år, bor i Nykøbing Falster og har en søn på 11 år, som jeg har hos  
  mig hver anden uge. Jeg blev i 1995 uddannet tømrer, og arbejdede i flere  
  år som tømrer på store og små projekter. 
 

Jeg begyndte så at arbejde som tømrerformand, og i den forbindelse kom jeg så langt væk 
som Polen, hvor jeg for et dansk firma skulle hjælpe til med opstart af produktion af camping-
hytter, udført som elementbyggeri til det danske marked. 
 
I 2015 blev jeg ansat som byggeleder hos Brdr. Pedersen og i 2017 kom jeg til Ason i Hvid-
ovre, hvor jeg startede som byggeleder. Her var min primære opgave styring af hovedentre-
priser, planlægning af byggeprocessen, økonomi, underentreprenører og bygherrekontakt. 
 
Min fritid går med min søn, og jagt. 

  

  Ny salgs- og tilbudsmedarbejder   
 
  Mit navn er George Jackson, jeg bor i landlige omgivelser i Ganløse tæt ved  
  Farum. Jeg blev skilt i 2013 og har en kæreste i dag (yogalærer). Jeg har to  
  sønner, Tobias på 24 og Oliver på 26 år, de studerer og bor i København.  
 
  Jeg er uddannet tømrer, suppleret med byggelederuddannelse i DA, hvor  

jeg samtidig tog enkeltfaget virksomhedsøkonomi som Teknonom. Jeg har tilegnet mig  
mere viden igennem kurser inden for byggeriet, lige fra købeloven til råd og svampe, seneste 
kursus er Arbejdsmiljøuddannelsen som koordinator af DA.  
 
Min erhvervserfaring starter som selvstændig tømrer i USA fra 1987-1990. Herefter udad-
vendt beregner og byggeleder i G. Jackson Tømrer-snedkerfirma. I 1995 blev jeg ejer af G. 
Jackson Entreprise A/S som i gennemsnit omsatte for 20 millioner indtil 2016 hvor det blev 
solgt. Herefter var jeg tømrermester i Kjær Knudsen A/S, byggeleder i KHR Arkitekter A/S og 
tømrermester i KASA Tømrerentreprise ApS. 
 
Jeg har en aktiv fritid med både kultur og fysisk udfoldelse, fra 8 år som motocross kører og 
jeg dyrker yoga på 10. år.  Jeg holder mig i form med MTB cykelture med gode kammerater 
og løbeture i skoven. Skiture i de sydlige alper og rejser med kæresten giver mig stor livs-
glæde og oplevelser til sindet. 
 
Jeg nyder sommeren i båden, hvor jeg deler glæden ved at stå på vandski og wareboard 
med mine sønner og en god kammerat. 
 

Jeg glæder mig til at komme i gang hos CC Brun med at besøge kunder og beregne tilbud 

sammen med Henrik. 
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Ferie & Feriefridage  

 
   
  I ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 afholdes ferie således:   
 
 
 Juleferie fra fredag d. 20. december 2019 ved normal arbejdstids ophør 
  til torsdag d. 2. januar 2020 ved normal arbejdstids begyndelse 

Ny ferielov (samtidighedsferie) .... 

Som nævnt i tidligere CCB Nyt får vi den 1. september 2020 en ny ferielov i Danmark. 
Den nye lov betyder, at alle lønmodtagere fremover kan holde deres ferie i takt med, 
at de optjener den. 
 
Ferieåret kommer fremover til at løbe fra 1. september og et år frem, dvs. fra 1. sep-
tember 20xx til 31. august 20xx (12 måneder). Som medarbejder optjener man fortsat 
2,08 feriedag pr. måned. 
Ferien vil kunne holdes fra 1. september til 31. december året efter (16 måneder). 
 
Før den nye ferielov træder i kraft, kommer der en overgangsordning fra den 1. januar 
2019 til den 31. august 2020. 
 
På de næste sider viser et skema, hvad den nye ferielov betyder for dig som timeløn-
net og som funktionær.   

Nyudlært ……. 

Efter en veloverstået svendeprøve 
er Andreas D.H. Jensen fredag den 
27. september 2019 udlært tømrer.  
 
Stort tillykke til Andreas! 
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Årets julefrokost hos CC Brun  

 

afholdes 

 

Fredag d. 6. december 2019  

 
 

Indbydelse med tid og sted samt tilmelding udsendes i november. 

 

Kalenderen 

   6. december 2019 Julefrokost 
 
 30. december 2019 Henrik Skov, tilbudschef - 60 år     
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Organisation CC Brun Entreprise A/S  

Direktion Entreprisedirektør Projektledere Formænd Maskinførere

Jan Stysiek Jan Stysiek Jørgen Christensen Finn Madsen Kloaklæggere

Martin Mortensen Frank Nielsen Betonsjak

Jan K. Dinesen Kim Rehne Pedersen Tømrersjak

Sekretær Lars-Ole Andersen John Christensen

Birgith Nielsen Claus Jensen Morten Hansen

Carsten Christiansen

Byggeledere

Ronnie Hansen

Abed Ajaoui

Harald Àarberg

Stefan Bagge Søgaard

Support Rashid M. Sharifi

Mette Yung Pedersen Michael B. Nielsen Brolægger Brolæggersjak

Niels Nielsen

Adm / Økonomi

Bitten Helt Kloakmester Kloaklæggere

Tanja Rosenkvist Carsten Christiansen

Tilbud Servicearbejder Maskinsnedkeri

Henrik Skov Per Rasmussen Servicearbejde

George Jackson

Materiel / lager Lastbil med kran

Jan Madsen Materieludlejning

Maskinservice

Smedeformand Smede

Jesper Vive Nielsen Værkstedsarbejde

Ekstern montage

Oktober 2019

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

_____________________________________________________________________________ 
 
 Navn Mobilnr.       Opkaldsnr. mobil E-mail   
 
 Direktør/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 

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

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

 Jan K. Dinesen ............................................. 20 37 50 60   ............ 401 ......................jkd@ccbrun.dk 

 Abed Ajaoui  ................................................. 20 69 09 65   ............ 426 ......................aea@ccbrun.dk 

 Lars-Ole Andersen  ....................................... 20 18 44 98  ............. 400 ......................loa@ccbrun.dk  

 Harald Àarberg  ............................................ 20 69 09 50  ............. 416 ......................ha@ccbrun.dk  

 Claus M. Jensen  .......................................... 23 25 00 86  ............. 419 ......................cmj@ccbrun.dk 

 Stefan Bagge Søgaard  ................................ 61 62 06 23  ............. 440 ......................sbs@ccbrun.dk 

 Rashid M. Sharifi  ......................................... 20 69 09 61  ............. 402 ......................rms@ccbrun.dk 

 

Administration 

 Bitten Helt  .................................................... 20 22 40 53 .............. 410 ......................bh@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 

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

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

 

Øvrige 

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

 

Konsulenter 

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

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

 Kristian Lind  ................................................. 40 13 62 02  ............. 425 ......................kl@ccbrun.dk 

 KONTAKT 


