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Kære medlem
Uanset om du er nyt eller eksisterende medlem af Danske Anlægsgartnere, vil vi meget gerne have at du kender til de muligheder medlemskabet giver. Sådan sikrer vi os at du får så meget ud af dit medlemsskab
som muligt. Derfor dette overblik over de tjenester foreningen tilbyder.
Hvis du har spørgsmål eller du synes at der mangler noget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte mig eller sekretariatet.
Med venlig hilsen
Henrik Hoffmann, landsformand

Netværk blandt fagfæller
Medlemsskab i Danske Anlægsgartnere er en genvej til at etablere eller
udvikle et fagligt og socialt netværk
med andre anlægsgartnerfirmaer.
Det kræver først og fremmest at
man udnytter de tilbud foreningen
giver og deltager i medlemsarrangementer, f.eks. det intro-kursus der er
beregnet for nye medlemmer og deres mellemledere. Foreningen kan
dog også hjælpe med at etablere
f.eks. erfa-grupper.
Det grønne stempel
Et medlemsskab af Danske Anlægsgartnere er et signal om at virksomheden forbindes med faglig kvalitet
og følger fagets faglige normer. Optagelsen hviler på en faglig vurdering der sikrer at virksomhederne
har fagligheden i orden. Et medlemsskab er derfor et blåt - eller
grønt - stempel som man kan bruge
i sin markedsføring.
Overenskomst
Danske Anlægsgartnere har egen
overenskomst med forbundet 3F.
Den forhandles typisk hver tredje år.
Danske Anlægsgartnere er medlem i Dansk Arbejdsgiverforening.
Det er en fordel både under overenskomstforhandlinger og i hverdagen. Som medlem er man automatisk med i foreningens konfliktfond.
Overenskomsten, herunder akkordtidskuranten, udleveres når
man bliver optaget i foreningen,

men flere kan bestilles hos sekretariatet.

under råd til manuel løn og Bluegarden.

Rådgivning om ansættelsesret
Som medlem har man som en del af
medlemsskabet fri adgang til juridisk rådgivning om overenskomstforhold og generel ansættelsesret,
f.eks. udarbejdelse af ansættelseskontrakter, afskedigelser, barsel,
sygdom og løn m.m. Denne rådgivning varetages af to jurister der også er ansat i Håndværksrådet.
I tilfælde af en tvist mellem arbejdsgiver og medarbejder bistår
Danske Anlægsgartnere i den fagretlige behandling ved mæglingsog organisationsmøder samt ved
faglig voldgift. Ved arbejdsretsager
bistår Danske Anlægsgartneres hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening.
På Danske Anlægsgartneres
hjemmeside www.dag.dk kan man
finde ansættelseserklæringer og andre formularer.

Pension Danmark
Efter overenskomsten mellem Danske Anlægsgartnere og 3F er der aftalt pensionsordning for medarbejdere (også voksenelever) over 20 år.
Medarbejderen betaler selv 1/3 af
beløbet, mens arbejdsgiver betaler
2/3. Beløbet indbetales til Pension
Danmark. Lige hvordan, kommer
igen an på hvordan lønnen køres.
Vær opmærksom på at der til
pensionsordningen knytter sig bl.a.
en gruppelivsordning. Hvis en virksomhed ikke får oprettet en medarbejder i pensionsordningen, hæfter
virksomheden for eventuelle krav.

Feriekort
Danske Anlægsgartnere har - som
led i overenskomsten med 3F - en
feriekortordning. De ansattes feriepenge afregnes til Danske Anlægsgartneres og 3F’s feriefond. Herfra
udbetales feriepengene senere til de
ansatte.
Hvordan feriepengene indbetales
rent teknisk, kommer an på hvordan
man kører lønnen (manuelt, Bluegarden, Proløn, Danløn mv.) Se her-

De faglige uddannelser
Gennem Danske Anlægsgartnere
har man indflydelse på fagets uddannelser. Det sker gennem Det
Faglige Uddannelsesudvalg for

RÅD TIL INDBETALING
AF FERIEPENGE

RÅD TIL INDBETALING
AF PENSION DANMARK

Løn køres manuelt:
Danske Anlægsgartnere udsender sidst
i hvert kvartal en indberetningsliste.
Her anføres feriepengeoplysningerne
og sendes til til ferie@dag.dk. Listen
kan også hentes på www.dag.dk.
Beløbet indbetales på fondens konto:
2191 - 6448895147 senest den 10. i måneden efter kvartalets udløb. For sent
indbetalte feriepenge opkræves 1,5% i
renter pr. påbegyndt måned i henhold
til ferielovens §28 stk. 2.

Løn køres manuelt:
Pensionens medarbejderandel skal
trækkes fra før AM-bidraget beregnes
(dvs. samme sted som ATP). Medarbejderandelen og arbejdsgiverandelen
indsendes til Pension Danmark.

Løn via Dataløn/Bluegarden:
På arbejdsgiverstamkortet (DA 01) går
man ind i feltet ‘feriepengemodtager’
og vælger ‘LDA - Landsforeningen
Danske Anlægsgartnermestre’ (foreningen gamle navn). Dette valg skal
kun foretages én gang, men det skal
ske inden sidste lønkørsel i det kvartal
hvor virksomheden er indmeldt i Danske Anlægsgartnere.

2

Erhvervspolitisk indflydelse
Gennem Danske Anlægsgartnere
har man som medlem en politisk
indflydelse på de vilkår som vores
fag drives under.
Det sker i høj grad via foreningens
medlemsskab i Håndværksrådet der
påvirker lovgivningen inden for
bygge- og anlægsområdet, bl.a.
gennem erhvervspolitiske analyser
og lobbyvirksomhed. På Håndværksrådets hjemmeside www.hvr.dk kan
man selv følge med i arbejdet.

Løn via Dataløn/Bluegarden:
På arbejdsgiverstamkortet (DA 02) går
man ind i feltet ‘arbejdsmarkedspension’ og udfylder linje 07 og 08:
Felt 23 + 28, angiv de aktuelle satser.
Felt 47, skriv 25000.
Felt 52, skriv 1.
Felt 23, skriv 01865919.
Felt 31, skriv medarbejderens CPR-nr.

Anlægsgartneri og gennem de repræsentanter som Danske Anlægsgartnere har i fagskolernes organer.
Som medlem skal man ikke betale
de 1800 kr. det ellers koster når en
elev skal til svendeprøve. Dette mellemværende klarer foreningen.
Rådgivning om byggeret mm.
Som medlem af Danske Anlægsgartnere får man rådgivning om byggejura (AB 92, AB Forbruger, ABT 93),
udbudsret (tilbudsloven, udbudsdirektiver) samt generelt erhvervsret
(aftaleret, købsret). Denne rådgivning varetages af to jurister der også er ansat i Håndværksrådet.
Telefonisk rådgivning er en del af
medlemsskabet og som sådan gratis.
Der er brugerbetaling for egentlig
sagsbehandling, bl.a. korrespondance med modpart, gennemgang af
kontaktmateriale, forligsmøder, syn
og skøn. Der oplyses altid om brugerbetalingen inden rådgivningen
sættes i gang.
På www.dag.dk er der hjælpemidler, bl.a. Håndværksrådets tilbudsguide, underentreprenørkontrakt, juridiske standardbreve, Danske anlægsgartneres og Håndværksrådets standardforbehold til AB 92.
AB 92, AB Forbruger og ABT 93 kan
hentes www.udbudsportalen.dk.
Rabataftaler
Som medlem har man adgang til et
omfattende system af rabataftaler
med en lang række leverandører af

f.eks.græsfrø, blomsterløg, telefoni,
brændstof, værktøj og forsikringer
(FPR). Danske Anlægsgartnere varetager selv de mere specifikt faglige
aftaler. Desuden har medlemmer af
Danske Anlægsgartnere adgang til
de aftaler som Håndværksrådet har
indgået og som er fælles for flere
håndværksbrancher. Der er adgang
til aftalerne på www.dag.dk.
Faglige normer og standarder
Som medlem i Danske Anlægsgartnere er man med til fastlægge og
udlægge de faglige normer og standarder der er ramme for arbejdet.
Foreningen udgiver anlægsstandarden ‘Normer og vejledning for
anlægsgartnerarbejde’ og driftsstandarden ‘Pleje af grønne områder’. Den får man som nyt medlem
automatisk udleveret. De kan ellers
købes på www.dag.dk eller ved
henvendelse til sekretariatet.
Desuden holder foreningen øje
med europæiske standarder og påvirker det standardiseringsarbejde
som andre, bl.a. Dansk Standard,
udfører i Danmark.
Ud over faglige normer og standarder har Danske Anlægsgartnere
også målrettede manualer for kvalitetsstyring (Plan for Kvalitet) der
kan købes på www.dag.dk. Foreningen har desuden en manual for
prækvalifikation der kan hentes på
www.dag.dk.

Ankenævn
Ender man i en konflikt med en
kunde, er der også hjælp at hente.
Som medlem af Danske Anlægsgartnere er man nemlig automatisk
dækket af Håndværkets Ankenævn.
Som medlem kan man få hjælp til
sagen. Før sagen når ankenævnet,
bliver man kontaktet med henblik
på at bilægge sagen uden om nævnet. Det er besparende for alle. Man
kan også selv kontakte foreningen
tidligere i forløbet for at forebygge
en sag. Hvis man taber sagen i ankenævnet er omkostningen begrænset
til 5.000 kr., meget mindre end hvis
man ikke er medlem i foreningen.
Som medlem er man også med i
Danske Anlægsgartneres Garantiordning. Det sikrer kunderne erstatning i sager som kunden har vundet,
men hvor anlægsgartnerfirmaet
ikke kan eller vil lave arbejdet om.
Ankenænvnet og garantifonden
bruges kun i mindre opgaver over
for privatkunder. Over for dem kan
ankenævnet og garantifonden bruges i markedsføringen, også fordi
man som medlem ikke kan afvise sager som kunder rejser. Det kan ikkemedlemmer godt.
Faglig rådgivning
Som medlem kan man i faglige
spørgsmål trække på vores fagkonsulent der rådgiver inden for anlægsgartneri, herunder normer, anlæg, drift, prækvalifikation, kvalitetssikring og markedsføring.
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Rådgivningen er gratis den første
time. Derefter er der er som udgangspunkt en brugerbetaling på
425 kr. i timen. Hvis rådgivningen
også omfatter personligt fremmøde,
lægges 500 kr. oveni på grund af
transporten.
Arbejdsmiljø og miljø
Danske Anlægsgartnere yder rådgivning i arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurderinger (APV). Desuden ydes rådgivning inden for miljø, bl.a. i tilknytning til grønt regnskab og certificeringer.
På www.dag.dk er der en række
hjælpemidler, bl.a. miljøledelseshåndbog, hjælp til grønt regnskab,
miljøforbedringskatalog og APVskema. Man kan endvidere finde
arbejdsmiljøanvisninger fra bl.a.
Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.
Rådgivningen er gratis den første
time. Derefter er der som udgangspunkt en brugerbetaling på 675 kr. i
timen. Hvis rådgivningen også omfatter personligt fremmøde, er der
også et transporttillæg.
Kurser
Danske Anlægsgartnere holder kurser der retter sig mod medlemsvirksomhederne og deres ansatte.
Til kurserne hører faglige kurser
om bl.a. træbeskæring, kvalitetssikring, nye normer, APV, grønt
regnskab og grøn fagdag. Der holdes også lederkurser om bl.a. samarbejde, forhandling, salg, medar-
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bejderudvikling og personlig udvikling. Lederkurserne består af 3
eller 5 moduler á 2 dages varighed.
Et fast tilbagevendende kursus er
introkurset for nye medlemmer. Her
oplyses man om hvad man kan bruge foreningen til og møder fagfæller under en faglig-social ramme.
Markedsføring
Medlemskabet er i sig selv markedsføring fordi det borger for faglig
kvalitet. Danske Anlægsgartnere arbejder ellers med fælles markedsføring gennem oplysning og kampagner. Desuden fremstilles materialer
til individuel markedsføring. Endelig
kan de lokale kredse igangsætte
markedsføring for egne midler.
www.dag.dk har i snit 10-12.000
besøgende på siden pr. måned hvorcirka 1000 søger på ‘find anlægsgartner’ som linker til medlemmernes egne hjemmesider. Hjemmesiden rummer også kampagnesites
for private haveejere (inklusiv nyhedsbrev til cirka 4400 haveejere) og
grøn drift. På siden finder man endvidere logoer, slogans, skabeloner,
reklamefoldere mv. til fri download.
Streamers til biler mv. kan bestilles
på sekretariatet.
Foreningen har også udstillingsmateriale (roll ups og stofbannere)
og kan hjælpe med byggepladsskilte
og individuelle udstillingsplancher.
Danske Anlægsgartnere udgiver
hvert år den trykte Telefonbog ‘Telefon Have og Landskab’. Den er et

praktisk kontaktorgan med lister
over otte grønne foreningers medlemmer, herunder Danske Anlægsgartneres. Telefonbogen profilerer
samtidig medlemmerne og faget.
Foreningens fagblad Grønt Miljø har
en tilsvarende sideordnet pr-rolle.
Hjemmesiden
På www.dag.dk kan man finde information, hjælpemidler og materialer knyttet til overenskomst, byggeret, markedsføring, arbejdsmiljø,
standardforbehold og fagstof om
bl.a. plantegaranti og syn og skøn.
Der er desuden løbende nyhedsstof samt oplysninger om foreningen (herunder vedtægter) samt en
bogbutik med fagbøger.
Hjemmesiden rummer endvidere
pr-orienterede delsites for private
haveejere og grøn drift i større skala. Som sitet er nu åbner det på
kampagnesiden for haveejere. Man
kan gå direkte til medlemsdelen på
www.medlem.dag.dk.
Første gang der logges ind, skal
man have brugernavn og kodeord
der kommer pr. mail.
Nyhedsbrevet
Danske Anlægsgartnere udsender
normalt hver 14. dag et elektronisk
nyhedsbrev med typisk 5-10 nyheder
om virksomhedsdrift og relevante
faglige medlemsforhold. Her oplyses
også om nye og udmeldte medlemmer og de mærkedage vi oplyses
om. Nyhedsbrevet sendes til den

mail man selv angiver. Meget vigtige nyheder sendes direkte pr. mail
til medlemmerne, men bringes også
senere i nyhedsbrevet.
Grønt Miljø
Danske Anlægsgartnere udgiver
fagbladet Grønt Miljø som med ti
årlige numre formidler navnlig de
fagligt-tekniske nyheder fra det
grønne område. Bladet henvender
sig bredt til den grønne sektor, også
de kommunale forvaltninger. Det
skyldes bl.a. hensynet til bladets annoncebaserede økonomi og ønsket
om at profilere anlægsgartnerfaget.
Medlemmer af Danske Anlægsgartnere modtager Grønt Miljø gratis. Også interesserede medarbejdere kan modtage bladet gratis efter
anmodning. Husk at give sekretariatet besked om adresseændringer.
Grønt Miljø er også for medlemmer et godt medie at annoncere i,
både over for professionelle kunder
og med stillingsannoncer.
Grønt Miljø har egen hjemmeside
www.grontmiljo.dk med bl.a. ældre
numre og serviceoplysninger.
Forlag
Ved siden af Grønt Miljø og Telefon
Have & Landskab udgiver Danske
Anlægsgartnere faglige publikationer under navnet Forlaget Grønt
Miljø. Hertil hører foreningens egne
normer samt fagbøger der bl.a. anvendes på fagets skoler og i den
faglige praksis.

Se bøgerne på www.dag.dk (>
webshop). Medlemmer får rabat på
alle de publikationer foreningen udgiver.
Alle publikationer har et fagligt
sigte, men er også med til at understøtte foreningens økonomi. Det
gælder også fagbladet Grønt Miljø
og Telefon Have & Landskab.
Have & Landskab
Danske Anlægsgartnere er medejer
af fagudstillingen Have & Landskab
der er den største og mest dækkende fagudstilling inden for det grønne område i Danmark. Vi arbejder
på at gøre udstillingen til et så godt
tilbud som muligt for anlægsgartnervirksomheder. Danske Anlægsgartnere er også med til at arrangere udstillingen. Udstillingen holdes sidst i august på alle ulige år.
Driftssektionen
Driftssektionen er et forum for de
virksomheder som har særlig interesse i de store grønne driftsopgaver. Her kan man udveksle erfaringer og være med til at udvikle nye
udbudsformer i dialog med offentlige udbydere. Driftssektionen har
sit eget delsite på www.dag.dk
(drift.dag.dk). Her findes en række
artikler, værktøjer og links som
kan være til inspiration og hjælp.

værende eller forhenværende medlemmer over 50 år. Her mødes man
om ekskursioner og andre fagligtsociale aktiviteter. Seniorklubben
kan kontaktes via sekretariatet.
Kanonérlauget
Kanonerlauget er en selvstændig
sammenslutning af anlægsgartnere
med faglig-socialt sigte. Lauget kan
kontaktes via sekretariatet.
For hele virksomheden
Vær opmærksom på at et medlemskab i Danske Anlægsgartnere er
ikke kun for én person, mester eller
indehaver. Medlemskabet omfatter
hele virksomheden. F.eks. kan medarbejdere i virksomhedens tjeneste
bruge foreningens rådgivning, kurser og arrangementer og deltage i
foreningens udvalg.
To slags medlemskaber
Man kan være medlem i Danske Anlægsgartnere på to måder. Det ene
medlemskab omfatter alle ydelser
(gruppe 1). De allerfleste er med i
denne gruppe.
Den anden gruppe (gruppe 2) er
undtaget overenskomst og arbejdsret og man er ikke tilknyttet en lokal kreds. Kontingentet er lavere og
man betaler ikke kredsmarkedsføringskontingent.

Seniorklubben
Danske Anlægsgartneres seniorklub
er en selvstændig forening for nu-

KONTINGENTET
Kontingentet for medlemsskabet består af grundkontingent, omsætningskontingent, ankenævnsbidrag og
markedsføringskontingent.
■ Grundkontingentet er 8.640 kr. årligt. De opkræves kvartalsvis bagud
med 2.160 kr. pr. gang.
■ Omsætningskontingentet er for
gruppe 1-medlemmer 3 promille, dog
2,5 promille for omsætning over 15
mio. kr. Loftet er på årsbasis 71.760 kr.
eller 80.400 kr. når grundkontingentet
lægges til.
For gruppe 2-medlemmer er omsætningskontingentet 2 promille idet der
anvendes samme loft.
Er omsætningen under 750.000 kr.

beregnes der ikke omsætningskontingent.
Promillen beregnes af omsætningen i
det senest afsluttede regnskabsår. En
gang årligt indberettes omsætningen

på dag.dk. Omsætningskontingentet
opkræves kvartalsvis bagud.
■ Nye medlemmer har et indslusningskontingent på 6.000 kr. første år. Det
gælder både medlemmer af gruppe 1
og gruppe 2.
■ Medlemmer uden ansatte har et fast
kontingent på 6.000 kr. om året. Det
gælder både medlemmer af gruppe 1
og gruppe 2.
■ Efter første år tillægges årligt et ankenævnsbidrag på 1.600 kr. Medlemmer
uden ansatte er undtaget.
■ Efter første år tillægges årligt et
kredsmarkedsføringskontingent fastsat
af den enkelte kreds. Medlemmer uden
ansatte og gruppe 2-medlemmer er
undtaget.
■ Til alle beløb undtagen ankenævnsbidraget tillægges moms.
■ Kredsene opkræver ikke selv kontingent, men modtager 15% af omsætningskontingentet, dog ikke fra gruppe

2-medlemmer. Fra virksomheder uden
ansatte modtager kredsen årligt 500
kr. af kontingentet.
EKSEMPLER, ALLE GRUPPE 1
Eksempel 1, firma uden ansatte.
6.000 kr. årligt.
Eksempel 2, omsætning på 5 mio. kr.
(5-8 ansatte). Første år: 6.000 kr.,
derefter 22.990 kr. årligt.
Eksempel 3, omsætning på 20 mio.
kr. (20-30 ansatte). Første år 6.000 kr.,
derefter 65.490 kr. om året.
Eksempel 4, omsætning på 50 mio.
kr. (50-80 ansatte). Første år 6.000 kr.,
derefter 80.400 kr. (loftet).
Beløbene er medregnet ankenævnsbidrag, men ikke markedsføringskontingent fra den lokale kreds. Det er typisk fra 0 til 1200 kr. om året. Alle beløb er angivet uden moms.
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HOVEDBESTYRELSEN 2017

Henrik Hoffmann
Søren Sømod
formand
næstformand
Anlægsgartnerne
Søren Sømod ApS
H. Hoffmann A/S
4013 6376
2023 8134
soren@sorensomod.dk
henrik@h-hoffmann.dk

Bo Vinther-Jensen
HedeDanmark A/S
4037 9790
bvj@hededanmark.dk

SEKRETARIATET

Peter Østergaard
Jørgensen
Holmen Anlæg A/S
2523 6500
peter@
holmen-anlaeg.dk

Danske Anlægsgartnere
Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C
Tlf. 33 860 860. info@dag.dk
Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00-15:00
Fredag 8:00-14:00.
I åbningstiden er hovedtelefonen
åben og der er med sikkerhed folk på
kontoret. Ellers kan medarbejdere
kontaktes på deres direkte telefonnummer (evt. sms) eller e-mail.
Michael Petersen
direktør
4058 1416
mp@dag.dk
Tina Schønemann
sekretær
2811 1428
ts@dag.dk

Anette Vistisen
Anlægsgartner
Heino Vistisen A/S
4037 8054. anette@
heinovistisen.dk

Michael Dall
Sven Bech A/S
4031 0464
md@svenbech.dk

Jesper Bjerrisgaard
Anlægsgartneriet
Tefax A/S
4091 4301
jebj@tefax.dk

Marianne Larsen
Th. Skov Larsen ApS
6616 7566
marianne@
thskovlarsen.dk

FORENINGEN
Danske Anlægsgartnere er både en
arbejdsgiverforening og en brancheforening. Den blev oprettet i 1902
som ‘Foreningen for arbejdsgivende
anlægsgartnere’. I 2001 fik foreningen sit nuværende navn.
De fleste er medlem af både arbejdsgiver- og branchedelen. Enkelte er kun medlem af branchedelen
(gruppe 2). Desuden har en del golfklubber et medlemskab i arbejdsgiverdelen med egen overenskomst.
Eksklusiv golfklubberne er der cirka
207 medlemmer.
Foreningen har lokale kredse med
egne formænd, bestyrelser, generalforsamling og arrangementer. Efter
to store kredsfusioner er der i dag
kun fire kredse, Jysk Kreds, Fyns
Kreds, Sydsjællands Kreds samt Københavns og Nordsjællands Kreds.
Hele foreningen Danske Anlægsgartnere holder landsgeneralforsamling hvert år i januar. Det er en
festlig begivenhed hvor traditionelt
mange medlemmer møder op. På
generalforsamlingen vælges landsformand og hovedbestyrelse
Hovedbestyrelsen er sammensat
jf. herover. Landsformand er Henrik
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Hoffmann som sammen med Søren
Sømod og Jesper Bjerriskov danner
forretningsudvalget. Til organisationen hører også erhvervsfagligt udvalg, uddannelsesudvalg, miljøudvalg, markedsføringsudvalg og overenskomstudvalg. Foreningen har repræsentanter i flere fagskolers bestyrelser samt et korps af lærestedsbesigtigere og syns- og skønsmænd.
Danske Anlægsgartnere har et
driftsselsskab, ProVerte A/S der administererer kommercielle aktiviteter som rabataftaler, eksterne kurser, bladdrift, forlagsvirksomhed mv.
Hovedbestyrelsen er også bestyrelse
for ProVerte A/S som er 100% ejet
af Danske Anlægsgartnere.
Danske Anlægsgartnere er medlem i Håndværksrådet der hjælper
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