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Coronastatus - version 12 

Flere af os er nu færdigvaccinerede og vi håber nu på at det er den sidste ”hårde spurt” vi er i gang med. 

DERFOR skal vi stadig fokusere på følgende: 

• Holde afstand 

• God håndhygiejne 

• God skurvognshygiejne - egen oprydning/rengøring - sig til hvis I mangler ”grej” til dette. 

• Arbejde i vores egne ”små håndværkergrupper” på typisk 1-5 mand. 

• Efter arbejde - tag hjem og bliv hjemme hos familien. 
 

Hvis I mangler håndsprit, mundbind mv. så sig til - vi har det stadig på lager. 

Det er stadig vigtigt, at vi overholder de smitteforebyggende anbefalinger fra myndighederne. 

 

Kenneth Sletting har haft Corona lige op til sommerferien, han er på dupperne igen.  

Jacob Søby har også haft det, desværre. Så igen - pas på selv om vi er færdigvaccinerede - tak. 

 

Nyt fra administrationen 

Der er sendt et login til vores tøjwebshop hos STARK til jer alle, skulle I ikke have modtaget det, så giv Line besked 

så bliver det gensendt. Sammen med dette nyhedsbrev er sendt en bruger vejledning til STARK shoppen - den ligger 

også på intranettet. 

 

Fra d. 31. marts 2021 kan myndighederne konfiskere biler i tilfælde af vanvidskørsel. Derfor har vi set os nødsaget 

til at tilføje følgende i firmahåndbogen samt ansættelseskontrakterne: 

 

”Medarbejderen har pligt til at udvise fornøden påpasselighed ved anvendelsen af virksomhedens køretøjer, eller 

køretøjer i virksomhedens varetægt. Virksomheden forbeholder sig ret til at rejse krav over for medarbejderen, hvis 

virksomheden påføres et tab, eksempelvis som følge af medarbejderens overtrædelse af almindelige færdselsreg-

ler, herunder i tilfælde af vanvidskørsel eller som følge af medarbejderens anvendelse af gulpladebiler i strid med 

reglerne.  

 

Der gøres specielt opmærksom på, at medarbejderen skal betale eventuelle fart- eller parkeringsbøder eller andre 

former for bøder pålagt virksomheden som følge af medarbejderens overtrædelse af færdselsloven. Dette gælder 

også i tilfælde, hvor medarbejderen har overladt køretøjet til andre. 

 

Der gøres desuden opmærksom på, at overtrædelser kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet – afhængig af 

omstændighederne i form af bortvisning.” 
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DSØ Sølund 

- klinker og fliser, udført af Tonny, Karsten og John 

Fundament til isbjørn 
- betonentreprise, udført af Jonas 



Tillykke til Kasper med bronzemedaljen 
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Medarbejdernyt 

Vi har taget afsked med:  

Jonas Pedersen - arbejdsmand 

Rasmus R. Thomsen - murer 
 

Kasper Munk Jensen er færdigudlært bygningsstruktør, bestået svendeprøve med bronzemedalje. Vi er glade for at 

Kasper forsætter i EJ A/S. 
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Vestervej, Gedved 

- betonarbejde af Dick og Jan 

Fundament til slukkespole, 

Ormhøjgårdsvej, Horsens 
- betonentreprise, udført af Lars 

Airtjek, Gedved 

- betonarbejde af Rolf, Brian og Jonas 
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Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Næste møde afholdes mandag d. 1. november kl. 13.00, nærmere følger. 

 

Fødselsdage og jubilæer 

EJ A/S har 50 års jubilæum d. 28/3-2022 - sæt lige et kryds i kalenderen d. 26/3-2022, hvor vi skal på Fængslet i 

Horsens og fejre det. Mere info kommer senere. 

 

Byggesager på vej 

 JD Byg A/S - Horsens Fjernvarme - 2 stk. bygninger til  Horsens Fjernvarme, beton- og murerentreprise 

 Lokato A/S - Airtjek, Gedved, primært betonarbejde 

 Dansk Halbyggeri A/S - Padel Center Vejle, betonentreprise  

 CASA A/S - Skudehavnen Vejle, murerentreprise 

 

EJ Historie 
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35 års jubilæums fest på Hotel Juelsminde Strand d. 31. marts 2007 

Knud Andersen 25 års jubilæum 

Erik Sørensen 25 års jubilæum 

Kim Jacobsen til 35 års jubilæumsfesten - med og uden skæg 

 

 

 

 


