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Coronastatus - version 13 

De fleste af os er nu færdigvaccinerede og vi håber, at vi stadig kan holde Coronaen nogenlunde fra døren trods 

smittetallene rundt omkring er meget høje. Det er derfor stadig vigtigt, at vi overholder de smitteforebyggende an-

befalinger fra myndighederne - og bliver testet ved symptomer. 

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 nu blevet lovligt for virksomheder at kræve de ansatte har et gyldigt coronapas - det betyder at vi kan løbe 

ind i at nogle byggepladser fremover kommer til at kræve det. Hvis det kommer dertil er vi nød til at efterleve det 

krav, så vi anbefaler stadig at blive færdigvaccineret og tage imod tilbuddet om 3. stik når det bliver aktuelt. 

 

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 Hor-

sens og fejre det. Mere info kommer senere. 

 

Ferier 

Juleferie 23.12.2021 - 02.01.2022  

Vi afholder juleafslutning fredag den 17. december 2021 kl. 13.30 i Hornsyld. 

Såfremt du ikke kan deltage skal du inden den 10. december 2021 melde afbud. Skriv en mail til kontor@ej-as.dk 

eller ring/sms til Line på 40646573. 

 

Nyt fra administrationen 

Optjente feriepenge (for timelønnede) 

Når du holder ferie skal du bruge dine optjente feriepenge. 

Du skal ansøge om feriepenge på borger.dk i menuen ”Arbejde, dagpenge, ferie”. Vi kan og må først udbetale ferie-

penge sammen med din løn når du har søgt her. 

Allerede nu kan du ansøge om feriepenge for juleferien. Juleferien går fra den 23/12 2021 – 2/1 2022 (begge dage 

incl.). Du bruger 7 feriedage i denne periode. 

 

Optjente feriepenge (for lærlinge) 

Lærlinge har fortsat løn under ferie, og feriedagene fragår i ferieregnskabet. 

 

 

mailto:kontor@ej-as.dk


Aflevering af timer inden juleferie 

Sidste arbejdsdag inden juleferie er onsdag den 22. december 2021. Inden du går på juleferie, og senest den 22/12 

2021 kl. 15, skal du have afleveret alle dine timer til og med den 26. december 2021. 

 

Husk dine ferietimer skal registreres på sagen ”FRAVÆR” – og derefter på ”Ferie m/feriepenge”. Lærlinge skal føre 

timer på ”Ferie m/alm. løn (lærlinge og månedslønnede)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søgn-og helligdagssaldoen bliver udbetalt sammen med lønnen for uge 50/51 den 30. december 2021. 

 

Telefoni 

Pr. 1/1-2022, bliver der byttet rundt således at der ikke længere skal tastes 0 ved eksterne opkald. I stedet tastes 0 

når man ringer internt. Det vil sige i stedet for at taste 571 for at ringe til Henrik, så taster man 0571. 
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Byggesager på vej 

 Kofith ApS - Tulipanlunden, Tilst - etape 2, murerentreprise 

 CASA ApS - P-hus, Horsens, murerentreprise 

 HM entreprenør A/S - Roesgaard Horsens, nyt kontor, betonentreprise 

Anders Baagøe, lærling 

 

Fængslet - klar til brug 
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Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Bøderne på arbejdsmiljøområdet er desværre blevet hævet af flere omgang. Samtidig er metoden til at sammen-

sætte bøden blevet mere kompleks, fordi bøden sammensættes af flere forskellige parametre såsom gentagelser, 

størrelser og alvorlighed. 

 

Den ansatte kan også findes skyldig i en overtrædelse af Arbejdsmiljøloven. Det sker typisk, hvis den ansatte over-

træder klare og velkendte regler i situationer, hvor den pågældende kunne have udført arbejdet på forsvarlig og 

lovlig måde, og hvor arbejdsgiveren beviseligt har opfyldt arbejdsgiverforpligtelserne. 

Bøden til en ansat vil typisk ligge på: 1.000 - 2.500 kr. 
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Medarbejdernyt 

Vi har budt velkommen til: 

Peter Halkjær - murerarbejdsmand 

Thomas Kucharski - murer 

 

Vi har taget afsked med:  

Erik Thybo - struktør 

 

EJ Historie - 1972-2014 

Murer- & betonfirmaet Erling Jørgensen A/S har en lang historie, der går snart 5 årtier tilbage i tiden. Firmaet blev 

etableret i 1972 af Erling og Ruth Jørgensen. I dag ejes firmaet delvist af Henrik Jørgensen, som overtog firmaet i 

2003, hvor Ruth gik på efterløn. Siden da er der sket endnu et generationsskifte i 2014, hvor Bjarne Møller Hansen 

og Nicolaj Laursen indtrådte som medejere af firmaet.  

Der er dog også sket andre ændringer end ejerskiftet siden etableringen i 1972. For eksempel er firmaet ændret til 

at være et aktieselskab, og i den forbindelse skiftede firmaet navn fra Erling Jørgensen ApS til Murer- & betonfirma-

et Erling Jørgensen A/S. Derfor blev der i 2008 også etableret en professionel bestyrelse, med Sven Gunnar Nielsen 

som bestyrelsesformand og Henning Jensen som bestyrelsesmedlem. I dag er Henning bestyrelsesformand. 

Firmatur 2008 - Golf og Lerduer 
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Firmatur 2012 - Ølsmagning 


