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Formand Henrik Stilling bød velkommen til de 191 fremmødte medlemmer. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigenter 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

a) Forslag til udtalelse 
b) Forslag om udsendelse af regnskab 

 

6. Valg 

  a)  Valg af kasserer 
  b)  Valg af 3 brancheansvarlige 
  c)  Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 
  d)  Valg af 3 bestyrelsessuppleanter 
  e)  Valg af 2 revisorer 

 

7. Eventuelt 

 
 

AD 1.  Valg af dirigenter 
 
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Lars Andersen og Jens Kjeldsen som dirigen-

ter, hvilket generalforsamlingen enstemmigt tiltrådte. 

 

Dirigenterne takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvars-

let og oplæste herefter dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. 

 

 
AD 2. Valg af stemmeudvalg 
 
Der blev foreslået nedsat et stemmeudvalg bestående af Flemming Overby, Sandro An-

thony, Tim Abild, Jacob Ringgaard, Steen Søger Mogensen, Flemming Andersen og med 

Michael Gringer som stemmeudvalgsformand.  

 
 Godkendt. 
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AD 3.  Bestyrelsens beretning 
 

       
Velkomst 
 
Formanden bød velkommen til generalforsamling i Metal Hovedstaden, en der til forskel 
fra sidste år, igen heldigvis kunne afholdes i vores eget hus.  
 
Der blev holdt 1 minuts stilhed til ære for Jørgen Bernbom, tidligere formand for Metal Kø-

benhavn, der den 5. april 2021 gik bort efter kort tids sygdom. 

Jørgen var uddannet klejnsmed og begyndte sit faglige virke som tillidsrepræsentant i Kø-

benhavns Belysningsvæsen på Svanemølleværket.  

I 1978 blev han valgt til bestyrelsen i Metal København afdeling 6, hvor de kommunalt an-

satte smede var organiseret. Efter to år i bestyrelsen blev han deltidskasserer og i 1991 

formand. 

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 18. oktober 1993, blev Jørgen enstem-

migt valgt som formand for hele Metal København. Han afløste Frank Bogart, der var ble-

vet leder af det nye arbejdsmarkedspolitiske sekretariat i forbundshuset. 

I 1998 skiftede Jørgen også selv formandsposten i Metal København ud med forbundshu-

set, og blev forbundssekretær for miljø- og socialsekretariatet. En plads han udfyldte indtil 

kongressen i 2009. 

Æret være Jørgen Bernboms minde. 

Bestyrelsen foreslog Lars Andersen og Jens Kjeldsen, som ordstyrer. 
 

 
Formandens beretning 
 
Kongres 2020   
 
Coronaåret 2020 var også et kongres-år i Dansk Metal, hvilket var en af hovedårsagerne 
til at vi var presset, for at få afholdt generalforsamling sidste år, da vi skulle have valgt de 
29 delegerede, der skulle til Ålborg i september og repræsentere Metal Hovedstaden. Vi 
skulle have vedtaget de ændringsforslag, der var stillet til Metals love og til Metals resoluti-
oner og handlingsplaner.  
Vi var 29 delegerede der ankom til Ålborg lørdag formiddag til et kongrescenter, der pga. 
Corona ikke så ud som i gamle dage. For at sikre en sundheds- og sikkerhedsmæssig for-
svarlig kongres, sad vi med 2 meters afstand til alle sider.     
Til gengæld var der så fuld fokus på Kongressen, efter velkomst og kongres formalia gik 
forbundsformanden i gang med sin beretning kl. 14.15, og allerede 15.45 var der gang i 
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debatten om formandens beretning, og her med gode hint til de forslag til metals love og 
resolutionsplaner der var indsendt. 
 
Fra Metal Hovedstaden havde vi et enkelt forslag med til lovene (om størrelsen på begra-
velseshjælp som blev afvist), men med 20 ud af 51 forslag til resolution og handleplaner, 
var vi igen den afdeling der satte størst aftryk, og vi blev da også imødekommet på rigtig 
mange af vores forslag. 
      
Mandag eftermiddag kunne vi afslutte kongressen under parolerne fremtiden er faglært, 
fremtiden er grøn og fremtiden er fællesskab, vælge forbundsledelse, med genvalg til for-
mand Claus jensen og næstformand Rene Nielsen, med nyvalg af kasser John Larsen, ny-
valg af organisationssekretær Majken Kidmose, nyvalg af uddannelsessekretær Kasper 
Palm, nyvalg af miljøsekretær Peter Poulsen og afslutningsvis genvalg af forhandlingsse-
kretær Keld Bækkelund. En kongres afviklet på 3 intense dage, (4 for dem der var A-kasse 
delegerede), her var vi 4 fra Metal Hovedstaden der måtte tage tirsdagen med. 
 
Et stærkere organisatorisk forbund kræver flere midler og flere medlemmer, her blev det 
meget målrettet aftalt, at vi om 4 år skulle have 1000 flere svende og 1000 flere lærlinge i 
Dansk metal, hvilket for Metal Hovedstadens andel betyder 240 svende og 164 flere lær-
linge. 
På kongressen var vi 8630 svende, det er vi også i dag, så det er godt at der er 3 år til næ-
ste kongres. Vi har igen 2 organisatorer ansat, som kan komme ud og kører efter at deres 
biler har holdt stille i knap 1½ år, hvor de i stedet har satset på at overvinde dem der ville 
over i de gule, dem der kun var medlem af A-kassen eller i det hele taget dem med dårlig 
økonomi. Så et tilfredsstillende resultat oven på knap 2 Corona år, og med udsigt til mere 
synlighed, og med hjælp fra alle jer gode medlemmer, så tror vi på det. 
Mht. lærlingene som vi havde 1328 af på kongressen, og i dag over 60 flere, så går det al-
lerede godt. Men lærlinge er ofte et øjebliksbillede, hurtigt bliver der måske udlært 110 (det 
hjælper på svendeantallet) og så er vi bagud på lærlinge igen. Nu må vi igen komme på 
besøg på skolerne, og med øget fokus på at flere skal tage en erhvervsuddannelse, bliver 
potentialet forhåbentligt også større, og forhåbentligt kommer der også nye uddannelser 
til. I som er gode til at tage lærlinge, skal roses for indsatsen og så trykkes lidt på maven, 
for at tage endnu flere. Jer der ikke gør det endnu skal se at komme i gang, for uden lær-
linge er der ingen fremtid, med mindre i ønsker at arbejde endnu længere. 
 
 
Vi fik sat måltal på uddannelsesplaner.  
Hvad er så en uddannelsesplan? Tidligere kaldte vi det en karriereplan uden det blev et 
hit. Det tror vi det bliver nu, med mere fokus og synlighed på jeres muligheder for videre- 
og efteruddannelse. Her får man mulighed for en gennemgang af hvad der kan lade sig 
gøre og få lagt en plan for, hvordan det kan føres ud i livet. Det kan være efteruddannelse 
som vi kender det i dag, i AMU-systemet, hvad har jeg af muligheder, hvad vej kan og vil 
jeg gå og hvordan med økonomien. Vi opfordrer alle til at få lavet en gennemgang, så I til 
en hver tid kender jeres muligheder, dem skulle vi i første omgang få lavet et par hundrede 
af i kongresperioden for at være godt i gang, vi skal også have vendt muligheden for vide-
reuddannelse, hvad kan vi her hvorledes foregår det og i høj grad igen hvad med økono-
mien, her så vi også rigtig gerne i bød ind og tog en videregående uddannelse, det sætter 
lidt større pres på medlems antallet hvis alle uddanner sig ud af vores fag, men tilbage til 
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udgangspunktet, få nu lagt en uddannelsesplanen, så i kender jeres værdig og jeres mu-
ligheder. 
 
IT blev igen et fokusområde    
På kongressen blev det aftalt at lave en målrettet indsats for at organisere IT området, en 
indsats vi startede på for flere år siden her i Metal Hovedstaden med bl.a. ansættelse at af 
en faglig sekretær med stor viden inden for området. 
En indsats som nu bærer frugt, i vores ITO sekretariat tegner de flere og flere overens-
komster på IT virksomheder, ligesom antallet af medlemmer inden for IT segmentet stiger 
stødt, vi er nu udvalgt sammen med 4 andre Metal afdelinger til et pilot projekt, der helst 
skal få os op i et endnu højere gear, bl.a. med fokus på de før omtalte uddannelsesplaner, 
målrettet IT uddannelser, i har før hørt mig rosende omtale samarbejdet med Dansk IT, nu 
kikker vi efter om vi måske selv skal stå for særlig efteruddannelse og certificering for IT 
folket som et nyt tilbud til dem, vi vil også lave en målrettet kampagne for vores IT folk der 
arbejder på industriens overenskomst, og sikre at de bliver betalt efter den. Vi ser at virk-
somheder inden for industriens område, holder vores kollegaer ude af overenskomsten, 
fordi HK ikke har kunne hæve deres 50% regel, men den forhadte regel er vores medlem-
mer ikke omfattet af. 
    
Organisatorisk styrke og fokus på arbejdsmiljøet som også var et af vores store punkter på 
kongressen betød at vi skal have valgt 100 tillidsfolk mere og 250 flere arbejdsmiljørepræ-
senter (jeg sagde jo vi havde lagt pres på arbejdsmiljøet i vores forslag til handlingspla-
ner.) 
Vi havde på kongressen 335 tillidsfolk i Metal Hovedstaden og skulle have 12 flere, pt 
mangler vi 18 så det er lidt op ad bakke, men vi har potentielt 114 virksomheder med over 
5 medlemmer og overenskomst uden tillidsfolk, så lad os se om ikke vi også kan nå det. 
På AMR siden havde vi 324 arbejdsmiljørepræsentanter og skal finde 32 flere Her har vi et 
potentiale på 169 virksomheder som mangler en AMR, så der skulle også være nok at 
tage af, og herefter skal vi have alle de tillidsvalgte på Metal Skolen så vi kan sikre de er 
ordentligt uddannet til at sikre jer medlemmer ordentlige løn og arbejdsvilkår, samt et 
sundt arbejdsmiljø 
 
 
Og når nu jeg er ved arbejdsmiljøet, hvorledes går det så med vores arbejdsskades og so-
ciale sager her i huset: 
 
Vores Socialrådgiver Margit Risnæs er netop gået på sin velfortjente pension efter 16 års 
arbejde som socialrådgiver for Metal Hovedstaden, og vi har i stedet antaget Christine 
Sarka som ny Socialrådgiver, fra den 22. juni.  
 
Christina Sarka er en erfaren socialrådgiver og overtager 36 igangværende sager fra Mar-
git Risnæs. Udover de igangværende sager er der masser af arbejde med råd og vejled-
ninger i sociale arbejdssager for vores medlemmer samt besøg på jobcentre når hun er 
med som støtte for jer medlemmerne. 
Udviklingen i de sociale sager er bedret lidt, og det er positivt at en del flere af vores ned-
slidte medlemmer nu kommer på Seniorpension eller får tilkendt et fleksjob, så de slipper 
for helvedet på Jobcenteret. 
Arbejdsskadessager. 
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Her er der også sket en forandring idet John Nielsen er gået på velfortjent efterløn efter 17 
år som Miljøsekretær i Metal Hovedstaden hvor han har slidt og slæbt for at hjælpe med-
lemmerne på bedste vis. (kan i hører det er John Nielsens egne ord, den lille slider)  
 
René Stegger tiltrådte som ny Arbejdsskadesagsbehandler den 1. marts og var sammen 
med John i 3 måneder som trainee eller lærling for at blive sat ind i tingene, og det går rig-
tig godt. 
I perioden er der indkommet 78 nye sager og afsluttet 105 sager, hvilket betyder at der i 
Metal Hovedstaden d.d. er der 145 igangværende sager. René Stegger har således stadig 
nok at se til 
Det er lykkedes i perioden at få afsluttet nogle meget gamle sager som har været i gang i 
op til 16 år, hvilket er uanstændig lang tid. Desværre ser vi forsikringsselskaberne anker 
mere eller mindre alle sager og det forhaler sagerne rigtigt meget. 
Erstatningsmæssigt betyder det at der i alt er indkommet 19 millioner kr. Et medlem har 
alene modtaget knap 7,5 million kr. Selvom det lyder af rigtig mange penge og det er det 
selvfølgelig også, skal man huske på at det er penge som medlemmet ville have tjent på 
arbejdsmarkedet hvis han ikke var kommet til skade, så husk det er altid bedst at fore-
bygge arbejdsskader, for man har kun et helbred. 
Corona-Covid 19 er meget oppe i tiden og der er blevet anmeldt rigtig mange Corona ar-
bejdsskader på landsplan.  
I Metal Hovedstaden har vi 2 sager kørerne i øjeblikket. I den ene sag har medlemmet al-
lerede fået anerkendt Corona som en erhvervssygdom, fordi Corona er blevet anerkendt 
som en infektionssygdom der smitter fra menneske til menneske. Det er samtidig påvist at 
medlemmet over en periode på 5 dage har været udsat fra kollegaer der har været smittet. 
Det at sagen er blevet anerkendt som en arbejdsskade er jo afgørende for at medlemmet 
eventuelt kan få udbetalt Mén erstatning, hvis man konstaterer eventuelle følgevirkninger 
efter covid-19, vi forventer en afgørelse februar 2022. 
Her til slut med arbejdsskader endnu et stort opråb til jer medlemmer: kommer i ud for en 
arbejdsskade, så husk firmet på at de har pligt til at anmelde det, og husk at gå til læ-
gen/skadestuen eller tandlægen og få skrevet i journalen at det er en arbejdsskade for at 
få det dokumenteret, og er i overhovedet i tvivl om noget, så ring ind til vores nye ekspert 
Rene’ Stegger, han er altid klar til at hjælpe jer. 
 
 
Personalet: 
Nu fik jeg nævnt 2 af vores nye kollegaer her i huset Rene’ og Christine. 
Så nu vil jeg også lige fortælle lidt om hvorledes man driver fagforening under en Corona 
epidemi? Inden vil jeg illustrere hvor omstillingsparate personalet i MH er med historien 
om de 3 LLL der er blevet indført i Metal Hovedstaden. 
I manges optik har vi haft de 3 LLL i alle årene, nemlig lunefulde letbenede lækkerbiskner, 
men efter en lille justering har vi nu rettet de 3 LLL til lange busker lukkede sko og logo 
trøjer, så det nu skulle være nemmere at se hvem der er på arbejde og hvem der ikke er 
     
Tilbage til at drive en fagforening under Corona, Man starter med at have et super perso-
nale til rådighed, og lad mig her fra stolen takke alle ansatte og valgte i metal Hovedsta-
den, for en enestående indsats for fortsat at drive Danmarks bedste fagforening. 
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I starten af pandemien måtte dem med børn og svagelige pårørende finde sig i at skulle 
arbejde hjemmefra, lyder det fedt, isoleret fra sin kollegaer med skolebørn der skulle un-
derholdes mens man arbejdede på sin pc fra spisebordet uden mulighed for at skille ar-
bejdsliv og privatliv, med en hævesænke funktion der bestod af 4 telefonbøger osv. Nej vel 
 
Imens måtte resten af personalet løse de mange forskellige artede opgaver der var i hu-
set, når 2/3 var sendt på hjemmearbejde, det var i den periode vi aflyste meget mere end 
vi afholdte. 
Vi lærte hurtigt at kommunikere over teams skype og you name it, det bliver aldrig det 
samme men var mulighedens kunst, 
så blev det sommer 2020 og alt var næsten normalt med omtalte generalforsamling i Im-
perial, kan i huske sidste sommer? intet var normalt, men vi var næsten tilbage på fuld 
styrke alle mand og klar til kongressen, som vi nåede inden landet begyndte at lukke ned 
igen, og formanden lige skulle prøve at have Corona, så 1/1 2021 lukkede vi ned i Hoved-
staden igen, en 1/3 del i huset og resten hjemme igen, med flere håndsprit automater og 
en fast spritte dame til fællesarealer. 
Fra april 2021 var vi alle tilbage i huset igen, med test restriktioner, ingen i offentlig trans-
port osv., men vi var tilbage og har siden forsøgt at skabe så normal en hverdag som mu-
ligt igen, så endnu engang stor tak til personalet for den fleksibilitet i har udvist for fagfor-
eningen for at i medlemmer kan få den service i fortjener, det har ikke altid været lige 
nemt, men i fællesskab gjorde vi det. 
 
Er vi så tilbage nu, ja det er vi da, og med mere nyt personale, for sidste sommer stoppede 
vores organiser Jacob Harris for at prøve nye udfordringer i HK og da det jo var midt under 
Corona hvor vi ikke kunne komme på virksomhedsbesøg holdt vi lidt igen med at genbe-
sætte hans stilling, men nu er vi klar og har fået en ny organiser i Anders Albrectsen (14 
billede af Anders) 
 som kommer fra en stilling som fællestillidsrepræsentant hos Mercedes og nu er klar til at 
besøge jer alle. 
I efteråret gik Eyvind Nielsen på efterløn og det åbnede op for at ansætte Flemming Hjort 
Mikkelsen i Transportsekretariatet (15 Billede af Flemming) 
Flemming kommer fra en stilling som tillidsrepræsentant hos Bilia, og hvis vi bliver i trans-
portsekretariatet, så er Willy Jørgensen netop gået på pension, hvilket gjorde at vi inden 
sommer ansatte Sandro Anthony (16 billede af Sandro) 
Ligeledes i transportsekretariatet Sandro kommer fra en stilling som fællestillidsrepræsen-
tant hos Anders og Martini. 
 
Og hvis i tror det stopper her, så er vi ikke færdige med personalet endnu, i foråret valgte 
David Rosenqvist nye græsgange i forbundshuset i dansk Metal som faglig sekretær i for-
handlingen, så endnu engang må vi konstatere at vi har så dygtige medarbejdere i Metal 
Hovedstaden at forbundet ser sig nødsaget til at stjæle dem, vi skal selvfølgelig være 
stolte som afdeling og glæde os over at vi har de dygtigste folk siddende til at hjælpe os i 
forbundshuset, og vi har da også ønsket David stort tillykke med hans nye job, ligesom vi 
har ønsket forbundet tillykke med en ny dygtig medarbejder. 
 
Nå men alt det er fortid, Davids exit betød i Industri & Byg at vi kunne ansætte Kenneth 
Højland Pedersen som ny faglig  
Kenneth kommer fra en stilling som tillidsrepræsentant hos Toms Chokoladefabrik. 
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Og som rosinen i pølseenden kommer vi til A-kassen, som jeg omtalte tid-liere er vores 
nye mand på arbejdsskadesområdet Rene’ Stegger, Rene’ kom fra A-kassen og det åb-
nede en mulighed for at kunne ansætte Ole Heidemand i vores A-kasse   
   
Ole kommer fra MAN Energy Solution hvor han bl.a har været værkstedsrepræsentant og 
medlem af deres bestyrelse i mange år. 
 
Således er metal Hovedstaden blevet beriget med mange nye arrangerede medarbejdere, 
der sammen med os ældre har skabet et super dynamisk hold som ikke er bange for at ar-
bejde på tværs eller for at hjælpe hinanden, og det er på den måde vi sammen har skabt 
Danmarks bedste fagforening til gavn og glæde for jer medlemmer. 
 
Har det skabt problemer med så mange nye på engang, næh overhovedet ikke, for det før-
ste har vi aldrig problemer i metal Hovedstaden vi har opgaver der skal løses, og det bliver 
de med det store arrangement de nye kommer med. Når det så er sagt hold kæft de spør-
ger om mange ting, men det er fedt at blive udfordret på hvorfor gør vi sådan og sådan, i 
kender det nok selv alle sammen, når der starter nye, og jeg har lovet ikke at falde for fri-
stelsen til at sige ” fordi det plejer vi ” men i stedet at se på tingene med friske øjne, og 
dem har vi så fået mange af, og det er sundt at se om der noget vi kan gøre bedre eller 
smartere, og tro det eller ej, så finder vi hele tiden steder vi kan lave små forbedringer. 
 
 
      
 
Så med frisk besætning i huset, er vi nu klar til at genoptage vores projekt svendegavebe-
søg til alle vores lærlinge der er ved at være udlært, et projekt der hvad synlighed angår 
har været lukket ned grundet Corona, men nu skal vi i gang igen, for projektet indeholder 
flere rigtig gode elementer, når vi nu er på besøg med en svendegave hos en lærling der 
er ved at være udlært. 
 
Lærlingen, skal selvfølgelig klædes på til livet som Svend, han skal meldes i A-kasse di-
mittere eller optages med bevarede rettigheder, det ved alle lærlinge hvad er !!!!!!!, så skal 
vi finde ud af om de kan blive på virksomheden, altså om de skal meldes ledig eller ej, hvis 
lærlingen er ledig er det reglerne herfor vi gennemgår, ligesom der skal forberedes et cv til 
senere jobsøgning, og den før omtalte uddannelsesplan, var måske også på sin plads at 
få lavet nu, lærlingene skal vide mere om hvad vi kan tilbyde dem, forhåbentligt et nyt job 
hvis de er ved at blive ledige, det er her i kan hjælpe, ved hele tiden at melde ledige job 
ind over App’en      
Hvis vi allerede i den sidste læretid får skaffet et nyt arbejde til en lærling, så bliver det hel-
ler ikke så svært at sluge kontingentstigningen, for selvom vi på 14 år har holdt kontingen-
tet i ro i Metal Hovedstaden, 14 år !!!!! i kender jo historien, ved sammenlægningen i 2007 
var kontingentet 229,25 nedsat til 209,25 i 2014 og nu igen fastholdt i 2021, så stiger for-
bundskontingentet godt nok kun med ¾ af lønstigningen, men A-kassen holder sig heller 
ikke tilbage, så Ferrari stigningen fra 0-100 på 3 sek. omskrevet til kontingent stigning fra 
150,- som lærling til til 1099,- som svend kan godt være svær at sluge, især når første 
kontingent som svend jo betales med den sidste lærlingeløn, så en del af besøget går 
også med at blive forberedt på dette. 
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Så skal vi også have en snak med mester, rose ham for at have uddannet en lærling, og 
se om vi kan få ham til at tage 2 nye, men også hører om hvordan det går på værkstedet, 
mangler han folk, så er vi der jo lige på sømmet med vores jobformidling af stærkt kvalifi-
cerede kollegaer klar til at starte med det samme ( hvis vi altså har nogle ledige inden for 
den branche ) og hvis ikke vi har, så er det jo endnu mere vand på møllen om at tage flere 
lærlinge, men også en snak om kursus, får svedende taget efteruddannelse, i ved jo om 
nogen hvor hurtigt udviklingen går, og med alle de aftaler vi får lavet i vores overenskom-
ster om betalt efteruddannelse, er det helt godnat at tro at det man lærte som lærling, det 
kan man kører igennem hele livet på, vi skal vende os til at efteruddannelse er en naturlig 
del af det at gå arbejde, og aldrig glemme at viden er magt, og den skal jo bruges til at hæ-
ves lønnen den del deler vi ikke lige med mester, men forklaringen om altid at have de 
fremmeste medarbejdere uden det koster noget plejer at have en indvirkning, især det 
med at det ikke koster noget, det kunne også være der ikke var så pokkers meget at lave, 
der skal kursus og efteruddannelse også tænkes ind, så alt i alt håber vi på en god snak 
om hvor vi kan hjælpe med relevante efteruddannelsesplaner, for i øvrigt ønsker vi jo at 
bruge den viden om hvilken efteruddannelse der er efterspurgt ude på virksomhederne til 
at få sat vores ledige på også, det gør jo ikke deres jobmuligheder ringere. 
 
Og så skal vi selvfølge også være synlige på værkstedet, have hilst på jer svende på til-
lidsfolkene gennemgået medlemslister (gammeldags bogkontrol) måske have en tillids-
mand eller arbejdsmiljørepræsentant på kursus og ved synlighed være organiserende og 
måske nogle gange tage nogle sure opstød for jer når vi nu er på virksomhederne, det er 
det vi skal bruge vores svendegavebesøg til, og med godt 250 om året bliver der jo nok at 
se til, men lad os håbe det kan være med til at komme i hus med kongresmålene, om flere 
medlemmer blandt lærlinge og svende, mere efteruddannelse, og flere tillidsvalgte og flere 
af dem på kursus osv. 
Og når nu vi er ved lærlingene, hvordan går det så, ja vi har såmænd fået ny ungdomsfor-
mand igen 
   
Sidste år bød vi velkommen til Carl Emil som ny formand for metal Hovedstaden, den titel 
vekslede Carl Emil hurtigt til at blive ungdomsformand for Dansk Metal, og stort tillykke til 
Carl Emil med den bedrift, men for at kunne passe sit job som industritekniker lærling 
valgte Carl Emil klogt at trække sig et led tilbage i Metal Hovedstaden, og derved åbne op 
for et nyvalg af Helene Glundholdt som ny formand for metal Hovedstadens lærlinge, et 
stort tillykke med valget Helene, og du er allerede trådt ind i metal Hovedstadens besty-
relse, hvor jeg glæder mig til det fortsatte gode samarbejde, Helene  er for i øvrigt  også er 
i lærer som Industritekniker, men du har heldigvis for os mange år foran dig som lærling, 
hvor jeg glæder mig til at følge dit gode arbejde med at organisere og aktivere vores lær-
linge i Metal Hovedstaden, og lad mig her komme med en opfordring til de af jer der har 
lærlinge, få dem nu aktiveret i vores ungdomsarbejde, de kan jo læse af aktivitetskalender 
hvad der forgår at spændende ting og sager ( altså når vi ikke har Corona, det var vist 14 
gang jeg sagde fy ordet), men lad os nu få oparbejdet et ordentligt ungdomsarbejde, så 
der er nogen til at overtage fagbevægelsen og fortsætte alt det gode arbejde vi har gang i. 
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Og hvorledes går det så med det gode arbejde, ja hvis vi kikker på økonomien, så har vi jo 
lavet et pænt overskud på driften i 2020, men det er på trist grundlag, vi har simpelthen 
sparet på de faglige arrangementer i 2020 grundet, (ja i ved det selv hvorfor) men jeg ven-
der lige om lidt tilbage til hvad vi så skal bruge dem til.  
For Medlemsudviklingen har jo også bidraget til det pæne resultat, vi budgettere hvert år 
med en tilbagegang på 200 medlemmer, meget konservativt, men better safe than sorry 
som man siger, det betyder jo at når vi igen i 2020 har haft en positiv medlemsudviklingen, 
jeg gentager, når vi nu igen i 2020 har haft en positiv medlemsudvikling, godt nok ikke så 
mange (kun på 9 medlemmer, (så er vi nogen der godt kan huske de grimme år i starten af 
00’erne hvor vi mistede 3-400 medlemmer om året), så er det sgu godkendt i et år der jo 
også har været ramt af meget ( jeg siger det ikke for 15. gang) så stor ros til os alle for at 
sikre vi fortsat er en stærk bevægelse, og for alle mine dygtige kollegaer, vi kæmper sgu 
fra medlem til medlem, vi har jo stadig et stykke endnu til kongresmålene på medlemsud-
vikling som jeg omtalte tidligere, men vi er på vej, og 2021 viser også positive takter for 
medlemsudviklingen. 
 
Men nu til det vi skal bruge driftsoverskuddet til, nemlig huset her, vi har mens I ikke kunne 
bruge huset grundet Corona fået sat toiletterne her i kælderen i stand, tænker ikke der er 
nogen der savner de grønne fliser, der efterhånden var så hullede efter udskiftning af lam-
per spejle håndvaske håndtørrer mm gennem 40 år at det så ud som om at man havde af-
fyret en maskinpistol derude. Til gengæld er der nu så lyst så vi kan se hvis i tisser på gul-
vet, så lad venligst være med det. Det var for i øvrigt ikke småting vi fandt under renoverin-
gen, over det gamle loft, lå ud over en kanyle som vi smed ud, også en gammel tegnebog, 
desværre uden penge eller anden mulighed for identifikation en end en kvittering fra Hotel 
Zita fra d 19-07-93 samt en indkøbsseddel på wc-papir og aftensmad, men er der nogen i 
salen der savner tegnebogen, så kom op efter generalforsamlingen og få den tilbage. 
 Så håber jeg også de af jer der sidder på de nye stole vi har indkøbt, sidder godt, de 
gamle kunne simpelthen ikke mere, efter at der havde siddet smedesvende på dem i over 
40 år, med tiden kommer i forhåbentligt alle til at sidde på de nye stole. 
 Men tilbage til driftsoverskuddet. Vi har jo i mange år nydt godt af at leje 2 etager ud til 
kammeradvokaten, men nu er det slut, hvilket betyder at vi fra næste år mangler en leje-
indtægt på 2 millioner om året indtil vi får lejet ud igen, aftalen med kammeradvokaten var 
at han i sin tid overtog etagerne som de var og derfor også efterlader dem som de er, så 
nu skal etagerne sættes i stand, og det er ikke billigt at få gjort med 1200 M2, hvis de skal 
op til en standard der kan lejes ud til en husleje på 2 millioner. 
Så hvis vi finder en lejer hurtigt, skal pengene bruges til istandsættelse, det gør man ikke 
før man har en lejer, for så kan lejer være med til rum indretning osv., dog er vi i gang med 
at ændre Nyropsgade 23 fra en bagudgang til en hovedindgang til 3 og 4 sal. Og der er da 
ting vi forlods kan starte istandsættelse på inden en ny lejer er på plads. 
Hvor finder vi så en ny lejer, vi har entreret med et udlejningsfirma i første omgang, men 
har dog visse udfordringer, Kammeradvokaten som har haft vores 1200 m2 har nu samlet 
sig på Kalvebod brygge på 20.000 M2 som nok er et meget godt bud på hvor mange m2 
han har haft her omkring os i Nyropsgade som nu også står ledige, lige som Simons 
gamle hotel i den anden ende af gaden også er ved at blive lavet om til kontorhus, med 
endnu flere ledige m2 til udlejning, jo og til sidst for 16. gang Corona der gør at ingen rigtig 
ved hvor meget kontor plads de skal bruge, nu hvor det nye sort er at arbejde hjemmefra, 
det kan både være en hæmsko, for der bliver formodentligt skabt endnu flere ledige m2 til 
gengæld kan det også være at nogen ligefrem flytter til mindre lokaler af samme årsag, 
også er vi klar med vores 1200 m2 
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Nu må vi nok have lidt is i maven og se tiden lidt an, vi overtager trods alt først etagerne 
her til d 1/10 2021, og som sagt har vi sparet op på driften. 
 
 
Arbejdsmiljøet har også været svært at tale op, når vi ikke kan komme ud og se til jer, men 
lad os glædes over at der er kommet en pulje på 315 millioner til forebyggelse af nedslid-
ning over de næste 3 år. 
Private virksomheder med op til 50 ansatte har nu mulighed for at søge tilskud til projekter, 
der forebygger fysisk og psykisk nedslidning samt arbejdsulykker. 

Det drejer sig om tilskud til: 
• Rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere 
• Sundhedsfremme via fysisk træning i arbejdstiden 
• Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejds-
miljø 

Og nu kommer der lidt reklame for Avidenz som tidligere var bedriftssundhedstjeneste for 
Jern- og Metalbranchens BST altså en ven af familien, og derfor tør jeg godt reklamere for 
dem 

For at gøre det nemt at søge om tilskud har den Avidenz udarbejdet et katalog med pro-
jektforslag, som virksomhederne kan gennemføre i samarbejde med dem, og som Avidenz 
kan hjælpe med at søge om tilskud til, så brug det nu!  

og er du tvivl om dit arbejdsmiljø, så husk at du er din egen bedste arbejdsmiljørepræsen-
tant, og vi er kun en opringning væk, lad os sammen forbygge i stedet for at Rene’ Stegger 
skal druknes i arbejdsskades sager. Det er bedst for ham, men i særdeleshed også for jer. 

Faglige sager har vi kørt rigtig mange af for jer på distancen, (23 billede pengestak) 

og ud over det fortsatte gode arbejde med at få overenskomst dækket alle vores områder, 
så er der jo også de mere traditionelle sager som manglende løn, konkurser, opsigelse af 
lærekontrakter, uberettigede fyringer osv. 

Så har der grundet Corona igen været gang i arbejdsfordeling som afløser for at være 
hjemsendt med lønkompensation, og her kommer en lille bøvs! 

Vi fik lønkompensation på op til 30.000,- ja tak 3 parts aftalen om arbejdsfordeling med op 
til 23.000 i den periode man er hjemsendelse ja tak, ( så var der lige den med at en ar-
bejdsfordeling ikke kun er 13 uger, men kan være op til en helt år, med op til 80 % forde-
ling, så er 23.000 ikke så meget mere) men det var jo et klart signal om at 23.000 nok var 
det løft der skulle til dagpengesatsen for sikre den danske model og vores fleksicurity sy-
stem, for vores medlemmer, i stedet for 19.500,- som stadig er gældende. 

Der er naturligvis store forskelle på i hvor høj grad, lønmodtagergrupperne er ramte, og et 
faktum er at jo højere løn jo større forskel er der naturligvis imellem den normale indtægt 
og dagpenge. Men med vores gennemsnitslønninger i Metal Hovedstaden på 223,- kr. i 
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timen er det svært at leve for 119,- når man bliver ledig. Jeg ved godt man siger at en or-
dentlig smedesvend altid har lagt lidt til side under hovedpuden, men med udsigt til en løn-
nedgang på 16.000 kr. om måneden gør det sgu hurtigt ondt. 

Som fagbevægelse må vi insisterer på at tiden nu er inde til at få kikket på vores dagpen-
gene system, og FH har da også med Lizette i spidsen løftet dagpengeproblematikken op 
på den politiske dagsorden over for regeringen, med et forslag der skal sikre at man kan få 
op til 23000,- i de første 3 månederne man er ledig, (ikke at jeg ikke havde ønsket mig det 
i hele ledighedsperioden) men det er godt signal at sende, for hvis vi som lønmodtagerne 
ikke er trygge ved dagpengene, så siger det sig selv, at vi vil kræve tryghed på en anden 
måde, og ja det må så blive via overenskomsterne, eller via private lønsikringer, og begge 
dele er ødelæggende. 

Lange opsigelsesvarsler i overenskomsterne, kan jo lyde besnærende, så er det jo ar-
bejdsgiverens problem hvis han ikke har noget at lave til os, vi skal jo have vores løn, men 
se til Tyskland som har lange opsigelsesvarsler, her har virksomhederne så måtte opfinde 
et modsvar ved at vikaransætte i stedet, for på den måde at undgå lange opsigelser-  

vores fleksicurity var jo netop lavet, for at arbejdsgiverne kunne tage chancer og ansætte 
når han havde arbejde til det, men behøvede så ikke lukke virksomheden når arbejdet for-
svandt, fordi han kunne fyre os og relativt hurtigt skærer i sine udgifter, vi kunne til gen-
gæld få dagpenge til at betale vores udgifter med så vi ikke skulle gå fra hus og hjem indtil 
arbejdsgiveren skulle bruge os igen. 

Men hvis vi ikke skal have lange opsigelser, hvad gør vi så, når vi ikke kan leve af dag-
penge? Alternativet kan blive som vi har set lønforsikringer, men det skaber en skævhed 
fordi de lønmodtagere med størst risiko for ledighed ikke vil kunne tegne en sådan forsik-
ring, eller i givet fald vil den blive så dyr at det ikke giver mening. Vores dagpengesystem 
bygger på en solidarisk indbetaling, og det skal vi holde fast i. 

Lad os nu bevarer vores dagpengesystem, med en ydelse vi kan leve med i hvert fald de 
første 3 måneder. Langt de fleste af vores ledige kommer i dag i arbejde inden for de før-
ste 3-6 måneder, det er også her vores styrke som faglig A-kasse kommer til sin ret, med 
vores netværk og viden om jeres fag og efteruddannelsesmuligheder, derfor er jeg heller 
ikke nervøs, når vi presser på for at udvide A-kasse forsøget fra 3 måneder til 6 måneder 
før man skal på jobcenteret. 

Da vi gik ind i A-kasseforsøget, var det fordi vi havde troen på, at vi kan levere en bedre 
og mere målrettet jobsøgning end man kan på jobcentrene, netop pga. af netværk, viden 
om uddannelse osv. Det betyder at vi nu byder ind på, at man først efter 6 måneders ledig-
hed skal hen på sit lokale jobcenter, hvis man ikke er kommet i arbejde, vi tror vi med vo-
res gode jobformidling kan være med til at sikre at ingen eller så få som muligt behøver at 
bruge tid der, men i stedet kan sparer med sin lokale fagforening om et nyt job i en fart. 

Nå men på de faglige sager har der altså været travlt, i 2020 kørte vi over 900 sager for jer 
medlemmer og hentede over 27 millioner eller hvad der i snit svarer til godt 3000,- pr med-
lem, 
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og hvad var er en sag så, ja det kan jo være alt fra et løntjek, hvor vi stadig finder rigtig 
mange fejl, jeg syntes selv det var genialt da vi fik lønsedler digitalt, så blev de aldrig væk 
mere, eller ødelagt af kaffepletter noget vi tidligere brugte meget tid på at få fremskaffet 
igen, næh nu havde man dem til tid og evighed, ulyksaligheden er at nu har vi vænnet os 
til at læse dem på vores mobil telefon, og der kan man sgu ikke se meget, hvilket nok bare 
betyder at de fleste bare kigger i nederste højre hjørne for at se om der gået nogenlunde 
det samme ind som sidste gang!!!! Det er ikke godt nok, vi har mange sager med arbejds-
givere der ønsker at sætte GPS op i røven på jer så de kan følge hver en bevægelse, de 
er for øvrigt meget uforstående når vi fortæller dem at det må de ikke, at der ikke er flere 
der svarer igen med et tjek af lønsedlen forstår jeg ikke, eller også er lønsedler i dag så 
indviklede at i opgiver. Men så send dem ind til os i stedet, der er penge at hente i rigtig 
mange af dem, bare husk på at vi ikke ved hvornår og hvor mange timer i har arbejdet, så 

skriv det lige på lønsedlerne inden i sender dem ind       

Afskedigelsessager har vi desværre også haft mange af, det er jo ikke alle afskedigelser 
der er usaglige, men derfor er det altid en god ide at kontakte os når man bliver opsagt, så 
kan vi tjekke sagligheden, men også som tidligere omtalt, få gang i jobsøgning med det 
samme, eller efteruddannelse i opsigelse perioden, de fleste af jer har jo en ret i jeres 
overenskomster til at komme i fagforeningen i 2 timer med fuld løn hvis i bliver opsagt brug 
dog for pokker den ret. 

Og husk så at sende jeres nye ansættelseskontrakt ind til os, når i vil starte et nyt sted, 
mange er flinke til at gøre det, og vi har haft rigtig mange kontrakttjek i perioden, her er der 
sjældent de store beløb at komme efter, men det er nok også mindst ligeså vigtigt at man 
ved hvad man siger ja til, så bliv ved med at bruge vores kontrakttjek. 

konkurser, advarsler og bortvisninger fylder også i statistikken, men lad os stadig glæde os 
over at vi er Danmarks mester i at skaffe jer uheldige medlemmer videre i nyt job. Også 
holde fokus på at vi også tegner mange nye overenskomster, og som jeg tidligere har væ-
ret inde på, så foregår det på mange forskellige måder, nogen vil gerne og henvender sig 
selv, nogen skal trykkes let på maven og nogen skal trykkes hårdt på maven, men især på 
IT området, har vi set positive tendenser, en branche der i mange år måske har levet lidt 
skjult, er nu fundet, og den tidligere tendens med at arbejde inden for IT var et kald hvor 
burger, Cola og lange vagter var lønnen i sig selv er nu ændret til, at krav om ordentlige 
løn og arbejdsvilkår er noget man forventer også i den branche, og snakken om overens-
komster breder sig i takt med at vi får indgået dem. 

Og netop snakken om overenskomster skal vi snart til igen, jeg nåede at rose OK20 på 
sidste generalforsamling, en overenskomst der lige nåede at blive færdig forhandlet inden 
Corona brød ud. 

I foråret fik vi så ny overenskomst på det offentlige område, en overenskomst der til gen-
gæld blev forhandlet under Corona, vi havde ellers anbefalet at man forsøgte at få den ud-
skudt et år til bedre tider, men det kunne der ikke opnås enighed om, BUPL og sygeplejer-
skerne ønskede at udnytte det momentum de mente at have under Corona til at forhandle 
nu. 
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Vi fik alt andet lige et flot OK21 resultat med 5% lønstigninger over 3 år og med en samlet 
ramme på godt 7% et resultat vi anbefalede at stemme ja til, og det gjorde I med en re-
kordhøj stemmeprocent på knap 76% hvoraf knap 87 stemte ja, det kunne nok ikke blive 
mere tydeligt at resultatet var godkendt. Men lige om lidt, til forårets generalforsamling 
som ikke er så langt borte, skal vi på den igen, vi skal allerede der have vedtaget forslag til 
overenskomstfornyelsen i 2023, og selv om jeg roste resultatet ved OK2020 og OK 2021, 
så fik vi nok ikke det hele for at bruge mine egne ord, så nu skal vi have pudset formen af 
og gøre op med os selv, hvad vi ønsker i 2023,  

måske er der kommet nye ønsker til efter en Corona nedlukning som for mange skabte 
usikkerhed og utryghed om fremtiden, eller for dem der lige pludselig skulle arbejde 
hjemme, er det ordentligt reguleret inden vi siger ja til mere af den slags, til en overens-
komst, er det kun fantasien der sætter grænser for hvad vi kan ønske os, Og jeg er be-
stemt ikke færdig med at tale bedsteforældredage op. Men det glæder jeg mig til at 
vi skal tale meget mere om inden forårets generalforsamling 2022. 

Så til lidt historie    
Ja nu er en beretning jo også historie men denne går længere tilbage, ja knap 150 år til 
fagbevægelsens start i Danmark eller mere præcist første internationale i Danmark. 
 I år er det nemlig 150 år siden den socialistisk orienterede arbejderbevægelse blev født 
på Tømrerkroen d. 15. oktober 1871 i form af Den internationale Arbejderforening for Dan-
mark. Mødet var indkaldt af blandt andet Loui Pio, som havde indhentet tilladelse fra Karl 
Marx til at stifte den danske afdeling af Internationale.  
På det stiftende møde blev fem faglige sektioner etableret. Sektionerne dækkede over 
bl.a. tekstilarbejdere og smede, Opråbet fra mødet ud i det danske land var klar. Arbej-
derne skulle stifte fagforeninger og organisere sig for at kunne tage magten på deres ar-
bejdspladser. I månederne efter mødet, blev der stiftet et utal af lokale faglige organisatio-
ner og lokale afdelinger af Internationalen. Men modstanden fra datiden regering var hård 
og Internationales ledere blev efter slaget på fælleden fængslet og foreningen derefter op-
løst, men da var kimen lagt til vores fagbevægelse. 
Og selvfølgelig var smedene med, og det er vi også ved fejringen, som falder sammen 
med kulturnatten i år. 
Dagen starter med en fejring ved genåbning af Tømrekroen i faksegade, hustømreforenin-
gen vil lave et optog gennem byen med deres gamle Lavsskilt, og undervejs passere de 
oprindelige fagforeninger fra den tid, inden skiltet skal hænges op ved i Faksegade, heref-
ter vil der igen være optog, denne gang til Arbejdermusset i Rømersgade som i dagens 
anledning er spæret af for at fejre dagen i fællesskab med FH, som står for arrangementet 
i Rømersgade og på arbejdermuset, for at gøre opmærksom på 150 års jubilæet og samle 
op på udviklingen i fagbevægelsen gennem 150 år som tema, jeg håber mange af jer vil 
benytte lejligheden til at komme forbi, jeg forventer at det endelige program for dagen kan 
nå at komme i efterårets blad og på hjemmesiden når det er klart. 
 
Og så er der kommunal- og regionsvalg 
 
Som tidligere år har vi efterlyst medlemmer der stiller op til Kommunalvalg og regionsvalg, 
og tak til jer Hverdagens helte der tager kampen op ude i jeres kommuner og i regionen, vi 
havde i 2017 24 medlemmer af Metal Hovedstaden, der stillede op til kommunal og regi-
onsvalg, der kommer vi ikke helt op i år, men jeg tror på at vi efter valget vil have dygtige 
faglærte, der tager ansvar ude i vores kommuner, til at holde de stive embedsfolk op på 
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hverdagen for os, men også for at sikre at vores kommuner ikke helt glemmer erhvervsli-
vet. 
Vi har i Metal Hovedstadens bestyrelse opstillet 5 statements, vi ønsker vores kandidater 
skal arbejde med, for at kunne støtte dem. 
 
De 5 emner vi ønsker i arbejder med er: 

1) Vi har tidligere ønsket sociale klausuler på alt kommunalt byggeri, det gør 

vi stadig, nu vil vi bare også gerne have en kontrolenhed på området, for at 

sikre overholdelse af de sociale klausuler. 

2) Kommunerne skal øge optaget af lærlinge og elever, så de kan være med 

til at sikre målsætningen om, at 30% af en ungdomsårgang tager en er-

hvervsuddannelse kan lykkedes. 

3) Vi ønsker at den obligatoriske erhvervspraktikuge kommer tilbage i folke-

skolen, så alle unge får mulighed for at smage på erhvervslivet inden de 

forlader folkeskolen. 

4) Vi ønsker billige boliger i vores kommuner, så unge mennesker også får en 

chance for at blive boende hvor de er vokset op. 

5) Vi ønsker at uddannelsesvejledning i vores kommuner fokuserer på andet 

en gymnasievejen.  

Så derfor kære Generalforsamling lad os alle hjælpes ad med at få dygtige faglærte kolle-

gaer ind i byråd og regioner, og er der ikke nogen der stiller op i din kommune, så er det 

måske dig der skal på banen, herfra skal lyde ønsket om en god valgkamp til alle vores 

kandidater. 

   
Med disse ord vil jeg takke for ordet! 
 
 

Beretningsdebat 

 

Michael Jungman, Glostrup Hospital: Center for ejendomme, TR. Tak for god beretning til 

Henrik. Han ville gerne lave vores 2 ledige etager om til ungdomsboliger, da der er man-

gel på ungdomsboliger fortrinsvis til medlemmer af Dansk Metal.  

 

Carl Emil Lind, Brysh: Vi kommer til at mangle 100.000 faglærte i 2030 og derfor synes 

jeg at det er en god ide med obligatorisk erhvervspraktik tilbage i folkeskolerne. En højere 

mindstelæn til lærlinge, vil nok kunne trække flere til faget. Carl Emil takkede for en god 

beretning.  

 

Henrik til Michael Jungman: Tak for et fint forslag men vi er et erhvervslejemål og dermed 

kan vi ikke leje ud til private. Når det er sagt, så havde jeg håbet på at jeg kunne ha’ vist 

jer den endelige skitse på de ungdomslejeboliger og lejligheder, som vi i Dansk Metal nu 

endelig er ved at komme i gang med at bygge ude på Molestien. Kommunen har ikke væ-

ret så samarbejdsvillig i processen. Nu er vi i gang og det kan jeg forhåbentlig vise meget 

mere om på generalforsamlingen i april 2022.  
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Henrik til Carl Emil Lind: Du har ret, vi kommer til at mangle mange lærlinge og svende 

fremadrettet. Jeg er også enig med dig i at erhvervspraktikken igen skal være obligatorisk 

i folkeskolerne. Du har allerede taget hul på mange forslag til overenskomstforhandlin-

gerne i 2023, bl.a. højere mindsteløn til lærlinge, så der er masser at tage fat på.  

 

Afstemning – 191 stemmeberettiget. 

Enstemmigt vedtaget. 

 

Formandens beretningen blev herefter godkendt. 

 

 

AD 4.  Regnskab 

 

Kassereren gennemgik regnskabet for Metal Hovedstaden for 2020. 

Efter debat, blev regnskabet godkendt. 

 

AD 5. Indkomne forslag 

 

Forslagene findes sidst i referatet 

 

5a Kim Lykkesgaard trak sit forslag, da folketinget greb ind og afsluttede konflikten. 

  

5b Jesper Resting-Jeppesen ønsker regnskabet udsendt før generalforsamling til alle 

     medlemmer. 

 

     Henrik Stilling takker for forslaget. På bestyrelsens vegne indstiller vi til afvisning af for-   

     slag, da vi følger Dansk Metals love §22, stk. 5. 

 

     Jesper Resting-Jeppesen vil ikke trække forslaget.  

 

Afstemning:  

Jesper Resting-Jeppesens forslag:  

Forslaget blev nedstemt. 

 

 

 

AD 6. Valg 

 

a) Valg af kasserer 

 

I Dansk Metals love, § 27, stk. 2 står der, at såfremt der ikke senest 7 dage før generalfor-

samlingen er indkommet skriftligt forslag om nyvalg af kasserer betragtes den hidtidige som 

valgt. Michael Sølling Olsen er derfor 
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 genvalgt for en 2-årig periode. 

 

 

b) Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 

 

Mickael Silberg Jensen, Industri & Byg, Henrik Brabandt Hansen, Industri & Byg, Lars Ta-

eger, ITO og Morten Jensen, Transport er indstillet fra branchebestyrelsen og 

 blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode. 

 

Ansvar Wassmann, Industri & Byg og Carsten Harlev, Transport er indstillet fra branche-

bestyrelsen og 

 

 blev enstemmigt valgt for en 1-årig periode. 

 

c) Valg af 3 bestyrelsessuppleanter 

 

Steen Martin Andersen Industri & Byg, Jens-Ole Jørgensen, ITO og Glen Ejby Jensen, 

Transport er indstillet fra branchebestyrelsen og 

 

 blev enstemmigt valgt for en 1-årig periode.  

 

d) Valg af 2 revisorer 

 

Jan R. Jakobsen og Bjarne Jørgensen er indstillet af bestyrelsen og  

 

 blev enstemmigt valgt for en 1-årig periode.  

 

AD 8. Eventuelt 

 

Dirigenterne konstaterede, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden. Or-

det blev herefter givet til formanden for en afsluttende bemærkning. 

 

Henrik Stilling takkede for fremmødet. 

 

 

Referent: Pia Ibsen 
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GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG DEN 31. august 2021 
DAGSORDENENS PUNKT 5 
INDKOMNE FORSLAG   

 

 

 

 

 

 

FORSLAG 5.a 
 
 
Klub 170 - PMC Hydraulics - har drøftet sygeplejerskernes strejke og ønsker nedenstå-
ende udtalelse behandlet på Metal Hovedstadens generalforsamling den 31. august 2021: 
 
Metal Hovedstaden udtaler fra sin ordinære generalforsamling, tirsdag den 31. august 
2021, sin fulde støtte og opbakning til sygeplejerskerne overenskomstmæssige strejke for 
højere løn. 
 
I Metal siger vi ”Ingen skal lades alene tilbage på perronen”. 
 
Fagbevægelsens styrke bygger på sammenhold og solidaritet - også på tværs af fag.  
Sygeplejerskernes kamp og strejke for ordentlige løn og arbejdsvilkår, er en fælles kamp 
for hele vores velfærdssamfund.  
 
Et velfærdssamfund hvor en vigtig bestanddel er dygtige og motiverede sygeplejersker. 
 

 
Indstillet af Klub 170 - PMC Hydraulics ved Kim Lykkegaard 
 

 
FORSLAG 5.b 
 
 
Foreslår, at regnskab udsendes sammen med indbydelse til generalforsamling, eller at der 
udsendes et link til regnskabet senest en uge før tilmeldingsfristen.   
 
 
Jesper Resting-Jeppesen, IT, Teknik og Offentlige 
 
 

 

 
 

 


