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Ny adm. direktør hos C.C. Brun
Den 1. maj 2020 tiltrådte jeg stillingen som Adm. Direktør hos C.C. Brun og jeg vil gerne
med udgivelsen af dette CCB Nyt benytte lejligheden til at præsentere mig.
Jeg er 42 år, vokset og bosat i Præstø på Sydsjælland med min dejlige kone Rikke og
vores 2 børn, Axel på 12 år og Dagmar på 9 år.
Jeg er håndværksuddannet og har sidenhen læst til bygningsingeniør på DTU i Lyngby.

Efter endt studie har jeg i mere end 15 år gjort mine folder i entreprenørvirksomheden
B. Nygaard Sørensen A/S. De første ca. 10 år på byggepladser og projekter som henholdsvis byggeleder, projektleder og pladschef. Dernæst 2 år som ansvarlig projekteringsog totalentreprisechef, og endelig 3 år som ansvarlig leder for Salg, Marketing, Proces og
Tilbudsarbejde.
I min fritid dyrker jeg udelivet med familien og dertilhørende sport som helhed, så tiden
bliver brugt på alt lige fra triatlon, fodbold, kajak, sejlads, fiskeri, ski, mountainbike, åben
vand svømning, friluftsliv og lignende.
Jeg har i C.C. Brun fundet en entreprenørvirksomhed med et værdigrundlag, som jeg
som person kan stå inde for, og som jeg glæder mig til varetage og udvikle i fremtiden.

Vi ses derude…..
Jens Christian Molter
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Indlæg fra Jens
Her knap 2 måneder inde i min nye rolle som en del af Team CCB er det tid
til status.
Jeg vil først takke for den gode modtagelse i min nye rolle. Hvor har der
været meget at sætte sig ind i og mange nye, spændende kollegaer og
samarbejdspartnere, som jeg har stiftet bekendtskab med i min første tid.
Corona har desværre også fyldt en del, ikke mindst set i forhold til udbuds- og tilbudsmarkedet, som nærmest fra den ene dag til den anden blev meget stille.
Meget af min første tid er også gået med at opsøge nye opgavemuligheder via netværk
og gode samarbejdspartnere. Det ser dog nu ud til, at der igen er kommet spændende
sager ind at regne på, og at nye mulige opgaver er på vej, hvilket vækker optimisme hos
mig i forhold til fremtiden og resten af 2020.
Vores produktionen har, til trods for diverse Corona restriktioner og vejledninger, holdt et
imponerende niveau i form af en månedlig gennemsnitsomsætning på ca. 20 mio. Dette
er utroligt stærkt gået i en tid som denne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke
Team CCB for den positive tilgang, I alle har haft til at passe på hinanden, vores samarbejdspartnere og ikke mindst CCB.
Der har i perioden været afholdt 2 fine rejsegilder på sagerne: Tilbygning på Lille Næstved Skole og ny værkstedsbygning Park & Vej Næstved. Begge gilder afholdt med glade
bygherre, brugere og samarbejdspartnere. Dette glæder mig så utrolig meget og er et af
de vartegn, som CCB er kendt for, og som vi fortsat skal værne om. Gentagne samarbejder er til glæde og gavn for alle, så ”Keep up the good work!”
Endelig håber jeg, at vi alle får en fantastisk sommer, og for de fleste af os, forventeligt i
smukke Danmark.
Bliv ved med at passe på hinanden. Vi ses derude…..

Organisationen
I forlængelse af ovennævnte og som led i vores ønske om at styrke tilbudsfunktionen
i C.C. Brun, er René Panton blevet ansat som ny tilbudsleder.
René startede den 18. maj 2020 og kommer fra en lignende stilling hos BNS.
Derudover har vi ansat Rasmus Johansen som ny projektleder. Rasmus startede den
1. april 2020 og er p.t. tilknyttet byggesagen Park & Vej i Næstved.
På side 17 kan du læse en nærmere præsentation af René og Rasmus.
Vi byder René og Rasmus velkommen og glæder os til samarbejdet.
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Arbejdsmiljø - sikkerhed

v. Jan Stysiek

Vi har haft vores årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor vi fastlagde fokuspunkterne
for det kommende år, hvilke er:
•
•
•
•
•

0 arbejdsulykker
Lavt sygefravær
Håndværktøj skal opgraderes til batterimaskiner, hvis muligt.
Alle skal have kurset ”Introduktion til arbejdsmiljø”.
Ugentlige møder på pladserne med fokus på arbejdsmiljø.

Vi har fået nyt medlem af hovedsikkerhedsudvalget, projektleder Rasmus Johansen.

Efter 6 mdr. i 2020:

Antal ulykker i 2020

Ulykkesfrekvens 2020

0

0

Vi har haft 2 besøg af Arbejdstilsynet siden sidst, uden bemærkninger - godt gået!
Almindeligt sygefravær er faldet lidt, selv i denne svære tid med Covid-19, hvilket er meget
tilfredsstillende.
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Tilbudsafdelingen -

uddrag af tilbudsresultater

Stubbekøbing Renseanlæg, betonarb.

CCB

1.876.000

Etablering indskudt etage, Aaby

CCB

2.365.000

Betonarbejder, Amerikavej

CCB

3.184.303

Betonarbejder, Marielyst

CCB

3.255.000

Ny vareelevator, Solbjerg Plads

CCB

8.191.793

Chillerbygning, NovoZymes

CCB

7.670.800

Jord/beton/kloak, Sorø Kraftvarme

CCB

12.088.370

Betonarbejder, Gedser Renseanlæg

CCB

2.736.100

Julemærkehjemmet Skælskør

CCB

9.770.460

Absalon, Campus Kalundborg

CCB

5.682.449

Hovedstationer, Radius

CCB

5.262.864

Frederikssundsvej, DFE

CCB

902.640

Nyt autoværksted, Maribo Bilcenter

CCB

6.818.000

Modtagebygning, Holbæk Sygehus

CCB

2.105.000

Campus Psykiatrisk Sim. PCB

CCB

1.482.000

Igangværende byggesager
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Ll. Næstved Skole - tilbygning
v. Stefan B. Søgaard / Lars-Ole Andersen

På Lille Næstved Skole arbejder vi på en tilbygning til udskolingen 8.-9. klasse. Bygningen
bliver på ca. 1800 m² og projektet udføres i totalentreprise.
Vi har for nylig holdt rejsegilde, og vi er i skrivende stund godt i gang med at få lukket bygningen. De fleste vinduer er monteret og beklædt med film for at beskytte dem i byggeperioden.
Skalmuring på alle facaderne er næsten færdig. Vi er kommet godt i gang med at isolere og
etablere undertag på taget, og hvor der er fladt tag, er der etableret dampspærre. Efterfølgende
isolering og etablering af færdigt tagpap er godt og vel halvvejs.
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Ll. Næstved Skole - tilbygning
v. Stefan B. Søgaard / Lars-Ole Andersen

Alle de tekniske installationer er godt med, hvor der arbejdes på montage af rør
og kabler mm. i hovedføringsvejene.

Der er en god stemning på byggepladsen hele vejen rundt og det gode vejr fejres i
ny og næ med en pølse på grillen. Entreprenørerne på pladsen har indvilliget i at
skiftes til at betale, hvilket vi er glade for, da det helt klart er med til at skabe god
stemning på pladsen.
Vi har udført klimasikring af området i forbindelse med udlægning af overskudsjord
på matriklen.
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Ll. Næstved Skole - tilbygning
v. Stefan B. Søgaard / Lars-Ole Andersen

Vi har haft fornøjelsen af et besøg på byggepladsen af de kommende 7. klasses
elever på Ll. Næstved Skole. Pga. Corona kunne eleverne ikke deltage i rejsegildet,
som det ellers var planlagt.
Iført det obligatoriske udstyr - hjelme, veste og selvfølgelig sikkerhedssko - blev der
vist stor interesse for byggeriet og stillet mange spørgsmål. Eleverne var meget
imponerede over byggeriets fællesområder, og glæder sig til kunne tage det nye
byggeri i brug.

DTU bygn. 375

V. Jette Leen Olsson / Harald Àarberg

Renoveringsprojektet med nye laboratoriefaciliteter for DTU ENERGY på
2. sal og i taghuset, bygning 375 er afsluttet.
Der blev afholdt afleveringsforretning
den 26. marts 2020 efter 6 måneders
intenst arbejde, hvor det lykkedes at
komme i mål, således at brugerne
havde mulighed for indflytning til den
aftalte tid.
Vi arbejder fortsat med udbedring af
de sidste fejl og mangler, da vi ikke
har haft adgang til laboratorier under
COVID-19 nedlukningen.
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DTU bygn. 301-309

V. Jette Leen Olsson / Ronnie Hansen
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 i B375 udføres laboratorier.
Arbejderne udføres i samarbejde med Rørbæk & Møller Arkitekter og EKJ Ingeniører.
Status, bygning 301
Bygningen er taget i brug, og brugerne er flyttet ind med al deres udstyr.

Status, bygning 309
Vi har haft virkelig travlt med færdiggørelsen af opgaven, da udførelsesperioden har været
begrænset projektets omfang taget i betragtning. Bygningen er for så vidt færdig med hensyn til bygningsfagene, men der udestår fortsat arbejder på de tekniske fag.
DTU har haft sendt deres medarbejdere hjem under COVID-19 nedlukningen af Danmark,
hvilket har givet os arbejdsro, således at det ikke har været nødvendigt at tage hensyn til
brugerne af huset. Vi har heldigvis ikke været ramt af nævneværdig sygdom blandt håndværkere og funktionærer.
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DBI

v. Claus M. Jensen

Der er lykkedes os at komme i mål på DBI og vi har fået afleveret rettidigt under en meget
presset tidsplan. Oprindeligt ved kontraktindgåelsen kunne betonelementerne først leveres 7
uger senere end først antaget. Der blev kun givet 4 uger på den endelige sluttermin. Så vi var
faktisk lidt bagud fra start.
Sammen med bygherre DBI og deres rådgivere har vi haft en god mangel- og afleveringsproces forankret i Dalux.

Vi har fået sammenbygget den nye administrationsbygning med eksisterende mellembygning.
Og DBI virker meget glade for de nye lokaler, hvor de allerede har fået afholdt deres første
kurser.
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Chr. Hansen PP 2020

v. Abed El Aziz Ali Ajaoui

Byggesagen på Chr. Hansen Pilot Plant 2020 er udbudt i storentreprise og omhandler ombygning af prototyperum, pille-fryserum og ombygning af kælder.
Siden sidst er de fleste gennemføringer boret/skåret til installationsentrepriserne
og terræn-/etagedækket er klargjort til epoxybelægning, som udføres medio juli måned,
ligeledes er epoxyreparationerne i kælder i fuld gang.
Tagarbejderne i form af flytning af eksist. ståltrappe, udførelse af ny gangbro samt platform til
ventilation er i gang og forventes afsluttet i næste uge. Ligeledes opstartes facade-/vinduesarbejderne i pille-fryserummet samt div. arbejder rundt omkring på sitet.
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LIFE

v. Abed Ajaoui / Dennis Stentebjerg-Czuba

Byggesagen LIFE (Læring, Ideer, Fascination og Eksperimenter) er gået ind i
den sidste fase, hvad angår betonarbejdet.
Vi har nu færdiggjort de sidste støbninger af auditorium/atrium væggene, og elementmontøren
er færdig med sin montage. Finn og mandskabet har udført et fortrinligt arbejde – bygherre og
arkitekten er meget begejstrede for det flotte insitu arbejde.
Den specielle struktur forskallingen på auditorium/atrium væggene har været foret med, kommer til at se godt ud i det færdige byggeri.

Der blev afholdt rejsegilde d. 10/6-2020,
hvor arrangementet på pladsen primært
var for fejring af håndværkerne, og grundet Corona var det også primært håndværkerne der var tilstede på pladsen de øvrige involverede i projektet deltog
via live-streaming.
Bygherre takkede alle håndværkerne for
det flotte arbejde og for det gode samarbejde på pladsen. Det har C.C. Brun’s
mandskab været en god og vigtig del af.
Vores primære opgave på pladsen
består nu i færdiggørelse af finish og
andre mindre opgaver.
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Ny værkstedsbygning Park & Vej Næstved
v. Rasmus M. Johansen

Projektet omhandler opførelse af ny 600 m2 stor værkstedsbygning for Park & Vej Næstved.
Bygningen opføres med stålspær og beklædes på facader og tag med Sinus stålplader.
Derudover skal der monteres 6 stk. store ledhejseporte i facaderne og 1 stk. hurtig port mod
eksisterende bygning, som den nye skal bygges sammen med.
Indvendigt skal der laves et par kontorer, omklædning, toilet og bad samt et mindre lagerrum.
Fremdriften på Værkstedsbygningen er god. Grave- og betonarbejder er så småt ved at
være afsluttede, og tømrerne tager nu fat på næste step.
Udover det udbudte projekt er der tilkøbt en stor traverskran, som skal spænde i fuld bredde
af bygningen og have et spænd på knap 7 meter mellem de to kranbaner. Dette lykkedes at
få integreret i bygningen i samme omgang, som spærene blev rejst, hvilket var til stor fordel
for den videre fremdrift.
Vi udfører opgaven i hovedentreprise og forventer at aflevere i september/oktober.

13

Gl. Pumpestation, HOFOR

v. Kim Rehne Pedersen

Så nærmer vi os afslutningen på HOFOR projektet Gl. Pumpestation. Aflevering
skal finde sted fredag den 10. juli.
Bygninger er fjernet og pumpestationen er afrigget.
I øjeblikket er ROP i gang med at sætte
kantsten, der klargøres til asfalt samt udlægning af muld.
ISHØJ er startet på opsætning af nyt hegn
omkring pladsen, og Kallesøe sætter lysmaster og trækker el.

Til sidst skal der sås græs, mens beplantning først bliver til efteråret.
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Nyt fra brolæggeren

v. Niels Nielsen

I sidste CCB Nyt skrev jeg: så er vi i gang på Snekkersten Vandværk - og det er
vi stadig. Vi har lukket de store udgravninger for ny tilslutning til vandværket,
men nu skal vi ned ved siden af for at nedlukke vandledningerne fra det gamle
vandværk - og det er med lige så stor forsigtighed.
Så har vi gravet ud til 100 løbende meter
trækrør (4 stk.) gennem kuperet terræn og
langs den nye bygning. Der var lidt tvivl om
føringsvejene, fordi man ikke var klar over,
hvor de gamle styrekabler var placeret. Men
nu er græsarmeringen, cykelstativer og acodræn på plads og sidst i uge 25 bliver der
lavet asfalt på forpladsen.
Omkring det nye vandværk sættes ca.110
løbende meter sokkelrande.
Søndergaard er i gang med at nedrive det
gamle vandværk, så vi kan lave det sidste
belægning og jordarbejde.
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Nyt fra lageret/smedeværkstedet

v. Jan Madsen

Herhjemme på gården er det meste af tiden for Hans gået med at male. Hans
håber på at kunne nå at male skurvognsmodulerne og skibscontainere inden
de skal ud igen.
Hans er også i fuld gang med haven og anden udvendig vedligeholdelse.
På maskinværkstedet har vi fået lavet det årlige eftersyn af vores trucks, og vi har fået
udført det lovpligtige eftersyn af el-værktøj m.v., ligesom vi snart skal i gang med inspektion af vores mobile dieselolietanke.

På smedeværkstedet har der været blandet aktivitet i 2. kvartal af 2020. Efter en start på
kvartalet med pænt at lave, er vi også blevet ramt af mindre aktivitet. Vi håber selvfølgelig vi
snart får masser at lave igen.
Siden sidst har vi færdiggjort ristedæk på Energinet i Blangslev, div. stålforstærkninger
på 2. sal på DTU Bygning 309, værn for rampe på DTU Bygning 301, stålbedkanter for
Hauge Byg samt mange andre mindre ting.
Ordrebogen på smedeværkstedet er ikke så tyk, men vi håber selvfølgelig, der snart kommer
fuld fart på igen.
Slutteligt vil jeg ønske alle en god sommerferie, når den tid kommer.
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Personalenyt …….
Ny Projektleder
Mit navn er Rasmus Johansen, og jeg er ansat hos C.C. Brun
pr. 1. april 2020.
Jeg er 37 år og bor i Slagelse med min kone og vores to piger
på 7 og 10.
Min baggrund er med tømrersvendebrev og uddannet Bygningskonstruktør fra BTH Haslev.

Jeg har de seneste 13 år arbejdet som bygge/projektleder i byggebranchen henholdsvis hos Lars Printz i Ringsted samt Georg Berg i Slagelse.
Opgaverne har været alt fra justering af en dør hos Hr. og Fru Jensen til udskiftning
af 500 stk. vinduer til udskiftning af 2000 m2 tag og opførelse af 10 nye tagboliger
samt etablering af 3 nye boliggrupper til et nyt plejecenter, dvs. både nyt, renovering
og service.
Indimellem her har jeg haft et par år som driftsleder i et boligselskab i Holbæk med
ansvaret for 14 afdelinger fordelt i Holbæk og Odsherred området. Og så har jeg været
forbi et ingeniørfirma i Roskilde, hvor min rolle var udarbejdelse af udbudsmaterialer
samt som rådgiver og med tilsyn på igangværende opgaver.
Efter disse par ”afstikkere” er jeg blevet en masse erfaringer rigere/klogere, og er derfor tilbage til den udførende del af byggeriet.

Fritiden går med kone, børn, heste, lidt motorsport og renovering af vores lille landsted
- jeg er jo tømrer !

Ny Tilbudsleder
Mit navn er René Panton og jeg startede i C.C. Brun den 18.
maj 2020.
Jeg er 38 år, og bor ved Stensved sammen med min familie. Vi
har to børn på henholdsvis 12 og 6 år.

Jeg er uddannet tømrer og byggetekniker.
Jeg startede som byggeleder hos tidligere B. Nygaard Sørensen
for 6 år siden, hvor de sidste 3 år var som tilbudskoordinator.
Min fritid bruges sammen med familien, samt på køkken og
urtehave.
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Personalenyt …….
Mit navn er Gustav, jeg er 26 år og i gang med uddannelsen til
bygningskonstruktør.
Jeg har siden Januar 2020 været i praktik her i C.C. Brun.
Gennem min praktiktid har jeg været tilknyttet totalentreprisen
Lille Næstved Skole, hvor jeg har fået mulighed for at arbejde
med mange forskellige arbejdsopgaver.
Det har været nogle lærerige 6 måneder, hvor jeg har haft
mulighed for at arbejde sammen med nogle gode kollegaer,
og fået et særligt godt indblik i de forskellige opgaver indenfor
styring af byggeriet.
Jeg syntes at tiden i C.C. Brun har givet mig et godt fundament til en fremadrettet karriere indenfor byggeledelse, hvilket
var mit mål med praktiktiden.

Ny lastbil v. Jan Madsen
Vi har købt ny lastbil. Den gamle MAN var efterhånden slidt i kranen, og desuden gælder
der fra 1. juli 2020 nye miljøkrav til lastbiler, som betyder, at den gamle lastbil ikke må
køre i Københavnsområdet efter den dato.
Vi har købt en Volvo FMX 500 med aftageligt lad og med en HMF 2620 K-5 kran på, som
kan nå ca. 14 meter og løfte 1300 kg derude.
Vi ønsker Lars tillykke med bilen, og håber han bliver glad for den.
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Kalenderen
17. juli 2020
1. august 2020

Lars Tyge Vandborg - 60 år
Tanja Rosenkvist - 25 års jubilæum

Ferie & Feriefridage

I 2020 har virksomheden fastlagt afholdes af ferie således:
Sommerferie

fra fredag d. 3. juli 2020 ved normal arbejdstids ophør
til mandag d. 27. juli 2020 ved normal arbejdstids begyndelse
(uge 28, 29 og 30)

Juleferie

fra onsdag d. 23. december 2020 ved normal arbejdstids ophør
til mandag d. 4. januar 2021 ved normal arbejdstids begyndelse

God Sommer
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KONTAKT
KONTORADRESSE
C.C. Brun Entreprise A/S
Ravnstrupvej 67
4160 Herlufmagle
Tlf. 57646464
ccbrun@ccbrun.dk
www.ccbrun.dk
LEDELSE / SALG:
Adm. Direktør
Jens Christian Molter
20 49 95 65
jcm@ccbrun.dk
Entreprisedirektør
Jan Stysiek
20 69 09 67
js@ccbrun.dk

TILBUD:
Tilbudsleder
Henrik Skov
20 69 09 69
hs@ccbrun.dk
Tilbudsleder
René Panton
51 24 87 91
rp@ccbrun.dk

ADMINISTRATION:
Økonomichef
Bitten Helt
20 22 40 53
bh@ccbrun.dk

Redaktionen

Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i september 2020.
Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith Nielsen eller
på mail til bn@ccbrun.dk.
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