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Formand Henrik Stilling bød velkommen til de 213 fremmødte medlemmer. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigenter 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

a) Forslag til OK 2023 

 

6. Valg 

  a)  Valg af Formand  
  b)  Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 
  c)  Valg af 3 bestyrelsessuppleanter 
  d)  Valg af 2 revisorer 

 

7. Eventuelt 

 
 

AD 1.  Valg af dirigenter 
 
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jan R. Jacobsen og Jens Kjeldsen som diri-

genter, 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, Sias Tarald 

Pedersen, Steen Søger Mogensen, Nick Hamann og med Michael Gringer som stemme-

udvalgsformand.  

 
 Godkendt. 
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AD 3.  Bestyrelsens beretning 
 

       
Velkomst 
 
Formanden bød velkommen til generalforsamling i Metal Hovedstaden. 
  
Bestyrelsen foreslog Jan R. Jacobsen og Jens Kjeldsen, som ordstyrer. 
 

 
Formandens beretning 
 
Formanden bød velkommen til generalforsamling i Metal Hovedstaden.  
 
Generalforsamlingen blev indledt med sangen ”Når jeg ser et rødt flag smælde”. 
 
Der blev holdt 1 minuts stilhed for at mindes de uskyldige mennesker i Ukraine, der hylder 
demokrati og frihed, og som nu er omkommet eller blevet hjemløse. 
      
Formanden udtrykte glæde over at se alle igen - til en generalforsamling som den var før 
Corona. Det er kun godt 8 måneder siden den sidste blev holdt, og en del af de 8 måneder 
er gået med Corona-restriktioner, men vi har ikke siddet på hænderne, bare fordi der var 
restriktioner. 
      
Siden den sidste generalforsamling fik vi gang i et par af de mere underholdende arrange-
menter, nemlig den traditionelle fisketur i Øresund, hvor vi ved selvsyn kunne konstatere, 
at der ikke er mange torsk tilbage. Så det med kun at måtte fange en torsk pr. næse bliver 
næppe noget problem for os. Men det er det for kutterne og deres skippere, så det var nok 
sidste gang fisketuren blev til noget i denne omgang. En tur til Classic Race i Aarhus blev 
det også til inden de gik konkurs, så det bliver nok også sidste gang. Vores årsmøder blev 
afholdt og det dejligt at mærke livet i huset igen. Og det er kommet for at blive - for ud over 
at rapportere og orientere for, hvad der sker i vores brancher i huset, så kunne vi jo også 
få holdt indstillingsvalg til bestyrelsen, som vi kommer til lidt senere. 
 
Der blev afholdt en weekendkonference på Metalskolen i efteråret med hovedfokus på 
samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsfolk, samt, hvorledes vi holder 
politikkerne oppe på det gode arbejdsmiljø med en paneldebat med Lennerts Damsbo fra 
socialdemokratiet og Christian Hjul fra Enhedslisten, inden vi sluttede af med et oplæg om 
”dit eget ansvar for dit liv og det gode humør, omsat til Thomas Myginds ord, Peter Plys 
ser solen skinne hvorimod Æslet er sikker på det snart begynder at regne. Er glasset halvt 
fyldt eller halvt tomt. 
 
For nogen hvor glasset helt sikkert var fyldt, var til efterårets 2 jubilarfester hvor 200 jubila-
rer var samlet sammen over 2 år  til fest, til sjov, spas  og højtidelige taler, men også til 
herlig gensynsglæde med gamle kollegaer og med den fagbevægelse, man har været en 
del af i henholdsvis 50-60 70 75 eller 80 år, og for første gang i min tid, havde vi god kol-
lega med fuld plade, Svend som vi har skrevet om i det seneste metal hovedstaden blad 
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var 80 års jubilar og ”still going strong”, og som Svend siger fordi man snart har 99 lys i 
lagkagen, kan man da godt selv vaske stryge pudse vinduer og lave mad. 
 
Stor tak til alle jubilarerne både for en god dag, men også for et trofast medlemskab af vo-
res alle sammen fagforening, det kan godt være i ikke kan præge holdningerne ude på ar-
bejdspladserne mere, Svend er i hvert fald stoppet med at arbejde, men i kan så gøre det 
så mange andre steder, der er jo nogen der skal fortælle de gode historier om hvor tingene 
kommer fra, og hvor vidt jeres svendebreve har ført jer. I er de bedste ambassadører for 
hvad jeres fag og jeres fagbevægelse har gjort for jer, tak for det. 
 
Så kom Corona tilbage igen og alle arrangementer blev aflyst for resten af året, inklusive 
Metal Hovedstaden egen julefrokost, der var det ikke populært at være formand, og slet 
ikke da det strakte sig ind i det nye år, men Corona var en samfunds kritisk sygdom og vi 
skulle jo især passe på de gamle, derfor var det også lidt pudsigt at det især var senior-
klubberne der har skældt mig ud for ikke at åbne huset for deres arrangementer, men så-
dan er der så meget. Men det er forhåbentligt ovre nu 
    
I starten af februar kunne vi så igen holde møder i huset og vi fik holdt løn og overens-
komstmøde, det med møde om de lokale lønforhandlinger er et tilbagevendende arrange-
ment hvert i år op imod de lokale lønforhandlinger med faktuelle nøgletal og gode råd før 
de går i gang, og når jeg nævner det, er det fordi netop lønmødet i 2020 var det sidste 
møde vi fik holdt i metal hovedstaden inden Corona for alvor tog til for første gang, og nu 2 
år senere er ringen sluttet, og vi er forhåbentligt langt videre, men 2 år blev mere eller min-
dre pillet ud af aktivitetskalenderen. 
 
Vi har selvfølgelig ikke bare siddet og pillet næse i de 2 år, det ville også have givet ual-
mindelig store næsebor, vi har bare knoklet i kulissen. 
    
I 2021 kørte vi 968 faglige sager for jer medlemmer, en stor blanding af løn og pensions-
sager, afskedigelser og ophævelser af uddannelsesaftaler, konkurser og kontraktcheck 
mm til i alt 7,5 millioner som kom tilbage til jer der var kommet i klemme på den ene eller 
anden måde, så kan vi altid vende hvad der har størst værdi, et løntjek en LG sag eller et 
kontakt check, ja værdien af et kontraktcheck, kan umiddelbart være svær at gøre op, men 
det er sgu vigtig at vide hvad man har skrevet under på, for hvis man fortryder og ikke har 
andet arbejde, så koster det 3 ugers karantæne i A-kassen selv at sige op, men man har 
også pligt til at kende sine rettigheder og kræve sin ret, så derfor en stor opfordring til at 
bruge Metals mulighed for at få lavet et kontraktcheck 
 
Så er værdien mere tydeligt med en LG-sag ved en konkurs, der er dog lige et par ting du 
selv skal sørge for inden vi kan gøre dit krav op 
: 

• Lønsedler for indeværende og sidste år. 

• Ansættelseskontrakt og/eller uddannelseskontrakt. 

• Opsigelsen. 

• Konkursdekret (hvis du har modtaget det). 

• Opgørelse over afholdt ferie/fridage i indeværende ferieår. 

• Opgørelse over manglende timer og evt. overarbejde. 

• Opgørelse over evt. afspadsering/Flex-saldo. 
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• Oversigt over pensionsindbetaling. 

 
Det hele kan læses i Metal Hovedstadens seneste blad 
 
Så har du det på plads, så sørger vi for resten, og bagefter så tager vores jobservice over, 
det er dem med Metal-Appen. 
 
Hvor i alle selvfølgelig melder ledige job ind ude hos jer, 3 klik på telefonen, så ved vi 
hvem der mangler folk, og kan få sat de uheldige kollegaer hvis virksomhed er gået kon-
kurs i arbejde med det samme, noget vi gjorde 280 gange sidste år, altså ikke 280 konkur-
ser gud ske lov for det, men 280 kollegaer fik et nyt job gennem vores a-kasse, det er sgu 
rigtig godt fagligt arbejde, og noget der skaber værdig for kontingentet. 
 
Et andet sted vi har forsøgt at arbejde videre trods Corona, det er alle vores brancheklub-
ber, som er her hvor vi kan komme helt nørdet ned i detaljen med hvad i arbejder med, vi 
har jo forvejen 3 branchesekretariater, men her er vi helt ned på uddannelsesniveau for at 
bistå jer med relevante oplysninger i jeres specifikke brancher, et sted hvor vi faktisk ram-
mer rigtig mange af medlemmer, der ikke nødvendigvis kommer her til generalforsamling 
og den slags men som gerne vil vide mere specifikt om deres område og sparer med kol-
legaer der arbejder med det samme som dem selv og her tror jeg Nick nok er den herinde 
i huset der mest ihærdigt har holdt gang i elevatorbrancheklubben med kvartalsvise møder 
under Corona, men ventilation og kølefolkene er også i gang igen ligesom medicinal bran-
chen heller har kunne vente med at mødes, låsesmedeklubben guld og sølv netværket 
samt kontormaskine mekanikkerne er også i gang igen og så er der et område vi håber at 
få rigtig godt gang i igen, nemlig cykelbrancheklubben: den havde sin start for snart mange 
år tilbage med bl.a. Morten Skov vores guitarist og i dag næstformand i FH som en af ide-
mændene til at få organiseret cykelbranchen bedre, det gav rigtig mange nye overenskom-
ster og lønstigninger til en branche der trængte til det, en sidegevinst var også at det blev 
opdaget at kædeolie kan give eksem, her var det vores faglige sekretær Flemming Overby 
der under et branchemøde opdagede at over halvdelen af deltagere sad og gned deres 
hænder pga. af eksem og lagde 2 og 2 sammen, med at det måtte være et problem i den 
branche, derfor bruger jeres cykelsmede i dag handsker! 
 
Nu skal vi bruge cykelbrancheklubben igen for Dansk Metal er en af sponsorerne på Tour 
de France her til sommer, er vi så blevet det fordi vi er gode til at cykle i Dansk Metal, må-
ske en lille smule, i hvert har Tour de France set at vi som fagforening også prøver at gøre 
meget for medlemmers sundhed og helbred, ved bl.a. at have fokus på mænds helbreds 
uge, det er også derfor Dansk Metal har lanceret projektet fra ”Sofa til Cykel” for at få jer 
ud af fjerne og op på cyklen. De har selvfølge også set at vi i Dansk Metal er ansvarlige for 
cykelmekanikker uddannelsen, og det er den vi skal fremvise til sommer, ved et stort sæt 
up i Fælledparken hvor KBH kommune har lavet en del af parken om til en Festivilo Plads, 
med storskærm og et hav af aktivister der relatere sig til cykling, og her vil vi være med en 
Dansk Metal stand i 2 dage nemlig fredag d. 1/7 hvor løbet bliver kørt i KBH og hvor enkel 
starten kommer forbi Fælledparken, så man både kan følge dem live på gaden, men også 
på storskærmen,  
nu vil nogen måske spørge hvorfor vi er der i 2 dage, det gjorde jeg selv, men KBH kom-
mune vil holde gang i Festivilo festen om lørdagen også, her er tour feltet kørt videre fra 
Roskilde mod Nyborg, det kan man så stadig følge på storskærm i fælledparken, men 
KBH kommune holder enkelt starts ruten fra om fredagen lukket af indtil lørdag kl. 12.00, 
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så i alle lørdag kan få lov at prøve ruten af, og bagefter kommer over og besøge vores 
stand, hvor vi udover at dele lidt merchandise ud, giver jer mulighed for at cykle penge ind  
til udsatte børn, også skal fremvise vores cykelmekanikere og deres fag  og deres branche 
som pt skriger på lærlinge, så alt i alt håber jeg se rigtig mange af jer til denne verdens 
største sportsbegivenhed og meget gerne på cykel. 
 
Arbejdsskadesområdet har vi selvfølge også arbejdet med, og det frygtelige ved dette om-
råde er, at godt nok skaffer vi rigtig store erstatninger, men til gengæld har de sjældent 
glæde af vores arbejdsformidling bagefter, det er mere socialrådgiver der her må på banen 
med hjælp til en form for tidlig pensionering 
Og her bliver det rigtig svært at gøre økonomi op imod helbred, men jeg har her en lille 
rapport fra Rene’ Stegger vores arbejdsskades sagsbehandler og vores Socialrådgiver 
Christine Sarka om hvorledes det er gået. 
 
På Arbejdsskade området 

er vi ligesom inde i en normal periode igen og Rene’ har udfærdiget en opgørelse over ar-
bejdsskadesager for perioden 1. januar 2021 til og med december 2021.  
I perioden er der indkommet 70 nye sager og afsluttet 70 sager, hvilket betyder at der i 
Metal Hovedstaden pt er der 145 igangværende sager, hvilket er det samme som sidst. 
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 10 år, hvilket er uantageligt lang tid. Desværre ser vi forsikringsselskaberne anker 
mere eller mindre anker alle sager og det forhaler sagerne rigtigt meget. 
Erstatningsmæssigt betyder det at der i alt er indkommet 26.472.377 kr. i Erstatning til vo-
res medlemmer. Et medlem har alene modtaget 6.420.000 kr. Selvom det lyder af rigtig 
mange penge og det er det selvfølgelig også, skal man tænke på at det er nogle penge 
som medlemmet ville have tjent på arbejdsmarkedet hvis han ikke var kommet til skade, 
så husk det er altid bedst at forebygge arbejdsskader, for man har kun et helbred. 
Vi har haft en del sager omkring stress og psykisk arbejdsmiljø, det er desværre sager der 
er utrolig svært at få anerkendt som en arbejdsskade, selvom det er meget fokus på pro-
blemstillingen i tiden. 
Desværre ser vi at der er flere læger der ikke ved at de har pligt til at anmelde erhvervsbe-
tingede lidelser, faktisk er det sådan at hvis de har mistanke om at generne kan være rela-
teret til det arbejde man har udført, skal de anmelde det. Hvis i ikke kan få lægen til det, 
kan René anmelde det til arbejdsmedicinsk klinik med henblik på at de så anmelder det. 
Hvis du kommer ud for en arbejdsskade, så at husk at firmaet har pligt til at anmelde det, 
og husk at gå til lægen/skadestuen eller tandlægen og få skrevet i journalen for at få det 
dokumenteret og har i mulighed for at tage et billede af en pludselig opstået skade, så gør 
det. 
Og har i spørgsmål eller i skal have hjælp så sidder Rene’ altid klar ved telefonen. 
  
Status det sociale beskæftigelsesområde 
Christine Sarka startede som ny socialrådgiver den 22. juni 2021 og arbejder som vores 
tidligere socialrådgiver Margit 15 t/u – dog fordelt på to dage i stedet for tre (tirsdage og 
torsdage). 
Christine hjælper jer med de ting der påvirker jeres evner og muligheder for at arbejde. her 
kommer lidt eksempler på hvad hun typisk hjælper jer med.  
Ret til sygedagpenge efter 22 uger og til at beholde sygedagpenge indtil i er ordentligt ra-
ske. 
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• Ret til at få afklaret arbejdsevnen og efterfølgende få tilkendt fleksjob eller førtidspen-

sion 

• Ansøgning om seniorpension 

• Ret til revalidering eller andre former for omskoling ved nedslidning inden for nuvæ-

rende fagområde 

• Vejledning og ansøgning om handicapkompenserende ydelser som fx personlig assi-

stance, hjælpemidler, § 56 m.m. 

• Drøftelse med arbejdsgiver og jer om mulighederne for fastholdelse på arbejdspladsen 

Tendensen viser, at der generelt er størst problemer med at bibeholde sygedagpengene 
ved længere tids sygemelding eller ved nedslidning, der gør, at man ikke længere kan ar-
bejde inden for sit fagområde. Her nedsættes ydelsen enten til kontanthjælpsniveau eller 
medlemmerne raskmeldes til ufaglært arbejde. Sidstnævnte hænger tæt sammen med, at 
det er meget svært at få kommunerne til at bevilge omskoling (revalidering) til dem, der af 
helbredsmæssige årsager ikke kan fortsætte i nuværende job. Forbundet arbejder bl.a. po-
litisk med at få forbedret disse muligheder fremadrettet, hvilket der er hårdt brug for. Det 
kan ikke nytte noget, at vi kun er villige til at kompensere mennesker for nedslidning, når 
de er tæt på folkepensionsalderen (Arnepension og seniorpension). Vi skal investere i 
mennesker med uddannelse langt tidligere, så de ikke har brug for en tidlig pension se-
nere i livet. 

• På den positive side har vi fået en seniorpensionsordning, der fungerer efter hensigten 

– nemlig at nedslidte og syge får ret til pension, hvis de har været en længere årrække 

på arbejdsmarkedet (20-25 år), har mindre end 6 år til folkepensionsalderen og max 

kan arbejde 15 t/u inden for det område, hvor de sidst har været beskæftiget i 12 må-

neder. Det er en ordning, der kommer mange af vores medlemmer til gode, og alle 

medlemmer fra Metal Hovedstaden, der har søgt om seniorpension fra juli 2021 til 

marts 2022, har fået det tilkendt uden problemer. 

 

• Det er heller ikke så vanskeligt mere at få tilkendt fleksjob eller førtidspension, men det 

tager lang tid, da sagsprocedurerne er omfattende og tunge. For mange medlemmer er 

beskæftigelses- og sundhedssystemet en jungle med meget snørklede veje og regler. 

Derfor har de ofte behov for sparring ift. sagsprocessen, og viden om hvad der er bedst 

at gøre i en given situation. Det burde de få fra jobcentrene, men det er desværre sjæl-

dent tilfældet. Derfor er det godt, at vi har valgt at have en socialrådgiver i Metal Ho-

vedstaden siger Christine 

 
Uanset hvor søde de 2 er og hvor godt et stykke arbejde de går og laver, så håber jeg for 
jer alle at i aldrig for brug for at besøge dem, men i stedet kan beholde jeres gode helbred, 
men skulle det en dag gå galt for jer, så skal i vide, at vi i Metal Hovedstaden har 2 af de 
bedste på deres felt. 
 
Lærlingekampagne fik vi også kørt siden vi sås sidst, på 5 uger i efteråret fik vi meldt 160 
lærlinge ind i fagforeningen, et super resultat, som også var med til at vi har holdt med-
lemsudviklingen, det med medlemsudviklingen vender jeg tilbage til senere, når vi kan 
finde så mange lærlinge der ikke er meldt ind på 5 uger, er det selvfølgelig også et udtryk 
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for at vi har kunnet komme på de tekniske skoler under Corona, jeg prøvede selv at be-
søge en klasse på teams det var meget underligt, lige pludselig manglede der nogen på 
skærmen så var de tilbage igen med en kop kaffe osv., gudskelov kan vi nu igen komme 
ud og møde dem fysisk. 
Men der er en anden ting der piner mig, og det er at Corona eller ej, så har de unge jo væ-
ret i gang på jeres virksomheder, hvordan pokker kan en lærling undslå sig et medlemskab 
når de kommer ud til jer svende og jer tillidsfolk, taler i aldrig om fagforeningen på jeres ar-
bejdspladser ? det må vi kunne gøre bedre i fællesskab, vi skal nok se at få så mange 
som muligt meldt ind når de er på skole, men den snak om hvor tingene kommer fra ( her 
tænker jeg ikke på den med bierne og blomsterne, for det skal de sgu finde ud af) men 
hele den snak om at stå sammen, den må i tage, den opgaver ligger hos jer i fællesskabet, 
og når i ikke taler med lærlingene om det så får i nok heller ikke fortalt det til svendene, 
Vi skal have den faglige snak tilbage på værkstedet, man må godt tale fagforening og poli-
tik i frokosten, hvis man bare huske mit familiekodeks, jeg har sagt det før, I min familie må 
alt diskuteres, det gør ikke noget vi ikke bliver enige, bare vi er enige om at være uenige 
uden at være uvenner, det betyder at vores diskussioner bliver meget mere nuanceret, så 
må jeg leve med at min niece kalder sin onkel for boomer-onkel, uden jeg i starten vidste 
hvad det betød, så viste jeg godt det ikke var ros, men vi er lige gode venner af den grund. 
 
Så derfor lad os sikre at den generation der kommer efter os, har forstået hvad sammen-
hold og fællesskab betyder og kan bruges til, kort tid efter sidste generalforsamling holdt vi 
jo 150-års fødselsdag for fagbevægelsen i Danmark fredag d 15. oktober var det præcis 
150 år siden, at Lui Pio havde indkaldt til møde på Tømrekroen for at stifte 1. internatio-
nale i Danmark med bl.a. en sektion for smede og maskinikus som det står i de gamle re-
ferater. 
Dagen blev højtideligt fejret ved at Hustømreforeningen transporterede deres gamle lavs 
skilt i optog gennem hele byen for at sætte det op i faksegade på Østerbro ved en nyopført 
udgave af Tømrekroen, i løbet af dagen kom hele optoget fordi metal Hovedstaden, hvor 
de gamle dyder blev genoplivet med sabel, sang og taler, senere var der gadefest i Rø-
mersgade ved arbejdermuseet, alt sammen for at vi ikke glemmer historien. 
Jeg tænker ikke i skal starte med historien tilbage for 150 år siden når i får nye lærlinge på 
jeres arbejdspladser, men nogen skal sgu fortælle hvor tingene kommer fra, for i de fleste 
tilfælde gør deres forældre det desværre heller ikke. 
 
Nu er det jo ikke helt sort alt sammen for vi har heldigvis masser af unge der kender histo-
rien, vil fortælle den og arbejder aktivt for vores bevægelse, nemlig Metal Hovedstadens 
ungdomsudvalg med den netop genvalgte Helene Glumholt  som formand i spidsen( til-
lykke med valget Helene, de har selvfølgelig aktivitetsplanen klar for 2022 og håber på at 
kunne gennemfører resten af programmet , plakaten kan i få her i huset hvis i ønsker et 
eksemplar til værkstedstavlen, men ellers arbejder vores ungdomsudvalg ufortrødent vi-
dere, og har bl.a. indsendt en stribe rigtig gode forslag til de kommende overenskomstfor-
handlinger, men som med alt andet organisations arbejde, er der altid plads til en lærling 
mere i udvalget, og måske skulle i når i melder dem ind i fagforeningen også prøve at få 
dem til at deltage aktivt både i jeres eget klubarbejde men også meget gerne i vores ung-
domsarbejde. Lærlinge har jo også adgang til Metalskolen i Jørlunde på weekendkurser, 
der er bare nogen der skal huske at fortælle dem det, det prøver bl.a. vores nye ungdoms-
konsulent i forbundet Nadia, der besøger alle grundforløb i Hovedstadens område, ja hun 
besøger dem for i øvrigt på hele Sjælland, men i hovedstaden besøger hun grundforløb og 
vi faglige i afdelingen besøger så hovedforløbene typisk H1 når man lige er startet i lærer 
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giver det god mening at tale om pligter og rettigheder, og især om hvor på lønsedlen man 
skal finde dem, så vi slipper for 4 års lønsedler fordi mester glippede en sats stigning, det 
er nemmere for os, også får lærlingen sin løn samtidig med at han optjener den og ikke 
først 4 år senere. På sidste hovedforløb typisk H4 er det mere relevant at tale om hvad 
man nu skal lave, kan man forsætte i virksomheden, vil man fortsætte, eller skal man mel-
des ledig, og hvad sker der så, inden vi  så endelig kommer til deres svendeprøveafslut-
ninger, men det er nu mest for at ønske tillykke men også for at vise flaget over for deres 
familier og mestre og at vi tager vores uddannelsesansvar alvorligt, og altid er der når der 
er brug for os, det skaber god synlighed og anerkendelse, selv om mestrene ikke altid er 
lige begejstret når vi fortæller hele flokken hvad de nu skal til at tjene, men det er jo en del 
af spillet. 
 
I det hele taget er erhvervsskolerne og vores uddannelser noget der fylder meget i vores 
hverdag, som sagt besøger vi jo alle lærlinge som udgangspunkt 2-3 gange i deres lære-
tid, men der bliver heller ikke afholdt et lokalt uddannelsesudvalg på en teknisk skole uden 
at vi er repræsenteret, ligesom det ville være utænkeligt at vi ikke havde en repræsentant 
med som skuemester til en svendeprøve, det kan vi jo ikke nå selv alt sammen her inde 
fra huset, vi har heller ikke kompetencerne, men heldigvis har vi gode folk blandt jer med-
lemmer der hjælper her, og stor tak for det uden jer var det ikke gået, ligesom vi deltager i 
alt det udviklingsarbejde der forgår i Industriens uddannelser inden for vores mange fag, 
og selvfølge lader vi heller ikke chancen for at side i skolebestyrelserne om det er på er-
hvervsskolerne FGU skolerne eller ungdomsskolerne vores næse gå forbi. 
Så hvis I var i tvivl om, at vi tager vore uddannelsesansvar alvorligt, håber jeg denne 
svada er svar nok - det gør vi! Og vi gør det blandt andet fordi uddannelse og viden er 
magt, og hvis jeres mester efterspørger jeres evner og kunnen, så er der flere penge i lom-
men. 
 
Byggeriet af ungdomsboliger på Molestien kommer der her mere om som lovet på sidste 
generalforsamling. 
I december 2017 besluttet Dansk Metal Hovedbestyrelse at indtægterne fra salget af Alka, 
skulle investeres i ungdomsboliger som vores medlemmer deres børn og børnebørn 
kunne have glæde af. 
og nu kommer de 418 stk. 1 og 2-værelses ungdomsboliger og som for langt hovedparken 
har eget bad og køkken, hvilket betyder at man kan få boligsikring. De fleste bliver for i øv-
rigt med altaner. 
Det viste sig imidlertid svære at få lov til at bygge det, som hele København råber på, 
nemlig billige boliger til vores unge mennesker, og ud over adskillige lokalplaner beslut-
tede KBH kommune også at de da lige skulle have 25% af vores areal på Molestien til 
kommunalt byggeri, det betød at vi i 2019 tilkøbte mere jord til på Molestien, hvilket så be-
tød at vi nu også kunne opfører 219 lejligheder til jer medlemmer på alt fra 2 til 5 værelser 
( det med de 4 og 5 værelses er også noget kommunen har bestemt)   
Det betyderat vi forventer en samlet investering på godt en milliard som forventes at blive 
forrentet med 4% om året, + den stigning der måtte tilskrives boligpriserne, og som kom-
mer til se således ud, når kommunen har bygget både plejehjem og daginstitution og vi har 
færdiggjort P huset og i hjørnet som også er vores grund er der gjort klart til fremtidigt kon-
torhus, det bliver dog tidligst i 2032 hvor lejemålet for OK tanken udløber. 
P huset       
Er også lidt en parodi fra Københavns kommunes side, vi ønskede at bygge et p hus til 
400 biler, hvis der er noget der mangler i København, så er det p pladser og med et p hus 
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oven på en metro burde det kunne tage noget af presset fra pendlere der kunne stille bilen 
hos os på vej ind i byen og tage metroen det sidste stykke. Det havde KBH kommune ab-
solut ingen interesse i, nå men hvad så nå man bygger over 600 boliger, hvor skal de par-
kere ? ja det skulle så være i cykelstativer, når man er så tæt på metroen, det forudsætter 
jo bare at man arbejder i nærheden af en metrostation, og den kører jo kun i KBH hvor der 
efterhånden ikke er så mange af vores arbejdspladser tilbage, men det ved de jo ikke no-
get om i teknik og miljø afdelingen på rådhuset, så enden på det hele blev at vi kunne få 
lov at bygge et p hus til 170 biler, hvis Dansk metal samtidig sløjfede de pladser de havde 
rundt om forbundshuset, så samlet set bliver der tilføjet 64 nye p pladser til hele området, 
og over 600 boliger, der er sgu mange måder at få bilerne ud af hovedstaden på 
      
Men flot bliver det og det forventes at stå færdigt i 3 etaper med p huset i 2023 ungdoms-
boligerne i foråret 2024 og lejlighederne senere i 2024. 
Når den endelige tidsplan er på plads, varsles det med 8 måneder at det kan tages i brug, 
til den tid forventer jeg også man kan blive skrevet op. 
 
EU –lovgivning om mindsteløn 

På den internationale scene har EU medlemslandene nu stemt om Europa-Kommissio-

nens forslag om mindsteløn. 

I Metal har vi arbejdet meget seriøst med mindstelønsforslaget i flere år. Fordi vi vil gøre 

alt for at beskytte den danske model. 

 Men også fordi, at det er en demokratisk katastrofe, hvis EU får held med at fifle med 

EU-traktaten. For det står sort på hvidt, at EU ikke må lovgive om lønforhold. 

Vores skandinaviske kollegaer meldte sig også på banen, og vi har haft et godt samar-

bejde med dem.  

Politikerne i Europa-Parlamentet og ministrene i Ministerrådet har hver især gjort deres 

stilling op. De ønsker at lovgive om mindsteløn. De forslag, der er på bordet nu, er heldig-

vis nogle helt andre end dem, vi oprindelig frygtede. Det er altså lykkedes os og vores 

politikere at udvande forslaget. Det virker altså, når vi rykker i fællesskab.  

I Dansk Metal så vi helst, at der slet ikke kom noget forslag. Men når det endelig skal 

være, så vil vi naturligvis godt kvittere for, at den danske model og den svenske model 

bliver forsøgt undtaget fra lovgivning. Vi kommer sammen med resten af fagbevægelsen 

til at følge forhandlingerne meget tæt. For vi ved jo, hvordan det er med politiske kompro-

misser. Nogle gange kan EU-domstolen lave nogle mærkelige fortolkninger og dermed 

skabe problemer for os.  

Dansk Metal har gjort det meget klart for den danske regering hvordan vi ser på sagen: 

Hvis forslaget kommer igennem i en form, der ender med at blive farlig for den danske 

model, skal vi overveje at lægge sag an ved EU-domstolen. 

Vi håber naturligvis, at vi ikke kommer så langt. Helst ser vi, at forslaget bliver smidt i 

skraldespanden. Men vi anerkender også, at det ser ud til at have forhindret de værste 
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skrækscenarier på den korte bane. Og vi er i hvert fald nået så langt, at ingen i Bruxelles 

bevidst ønsker at smadre vores model.  Nu kæmper vi videre så godt, vi overhovedet 

kan.  

Er vi så usolidariske i Danmark, nej det er vi ikke, vi har en unik model som vi har opbyg-

get gennem 150 år som vi jo fejrede på Tømrekroen, den skal vi selvfølgelig værne om, 

langt de fleste lande i EU har en lovbestemt mindsteløn i forvejen (-6 lande), hvad er det 

der får dem til at tro, at EU som består af alle statslederne kan hæve den mere, end de 

selv kunne gøre hjemme, lad os i stedet arbejde for at lave tiltag, der på forskellig vis kan 

bidrage til at fremme kollektive forhandlinger uden at indføre ny EU-lovgivning. For det er 

gennem kollektive aftaler, at de bedste lønninger opnås. 

Klimaerhvervsskoler 

Videre til en anden sag, som også betyder meget for os i Dansk Metal. Den grønne om-

stilling som er fuldstændig nødvendig. Det skal selvfølgelig også kunne ses i vores er-

hvervsuddannelser. 

Men at lave klimaerhvervsskoler er ikke den rigtige løsning. Vi skal på ingen måde dele 
uddannelser op i grønne og sorte. I dag uddanner vi alle Metal’er til at kunne påtage sig et 
job i den grønne omstilling, og der bliver hårdt brug for alle mand på dæk. Dansk Energi 
forudser, at der i 2030 vil mangle 230.000 faglærte, hvis de job, som følger med den dan-
ske grønne omstilling, også skal besættes i Danmark. Vejen til det er ikke at isolere ud-
dannelse til den grønne omstilling på tre skoler, men derimod at sikre, at viden om den 
grønne omstilling kommer alle uddannelserne på alle skolerne til gode.  
 
Nu finders der jo heldigvis andet end sorte og grønne skoler, der findes også tillidsmands-
skoler, et område der havde fokus på kongressen 2020 var netop at få jer tillidsfolk noget 
mere på kursus på metal skolen, et mål der har været bremset af Corona med lukkede 
skoler, men nu er der fuld tryk på igen, og en stor pukkel der skal afvikles, men det skal 
ikke afholde jer fra at tilmelde jer, bare ring eller skriv til os, så skal vi nok få jer tilmeldt, og 
en særlig person der gjort det, altså det med at tage på kursus vil jeg gerne fremhæve, det 
er Rene’ Bøhm Jensen tillidsrepræsentant på der DR, der i 2021 blev valgt som årets til-
lidsrepræsentant blandt 328 indstillede ( det svarer faktisk nogenlunde til alle metal Hoved-
stadens tillidsfolk ) og det havde jeg da også forventet, altså at i alle var indstillet af jeres 
kollegaer, men det var altså Rene’ der vandt, kæmpe tillykke med titlen men endnu mere 
tillykke med dine kollegaers anerkendelse, for det store arbejde du gør for dem i hverda-
gen, jeg er overbevist om at en stor del af din indsats er båret af dit store hjerte for at sikre 
at alle bliver behandlet ordentligt og føler sig trygge på din arbejdsplads, men jeg er også 
overbevist om at mange af de værktøjer du bruger i hverdagen har du lært på dine tillids-
mandskurser., så endnu engang stort tillykke med titlen som årets TR men også tak for at 
du er en så god ambassadør for vores tillidsmandskurser, så nu er det bare jer andre der 
skal se at komme i gang. 
 
I efteråret havde vi jo kommunal og regionsvalg, med 12 af Metal Hovedstadens medlem-
mer på stemmelisterne rundt om i vores område, hvor de ud over det at være medlem af 
metal Hovedstaden havde et stort ønske om at blive valgt ind, også havde en fællesdags-
orden med 5 meget væsentlige punkter for Metal Hovedstaden, nemlig hvor skal vores ar-
bejdspladser ligge i fremtiden, alle kommuner i hovedstadsområdet, er desværre meget 
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enige om at hvis bare vi i bor deres kommune, så er det jo også der vi betaler skat, så kan 
vi jo bare arbejde i nabokommunen, problemet er at det samme siger de i også nabokom-
munen, og det kommer der ikke mange arbejdspladser af,  
Det næste område vi havde fokus på, er hvor skal vores børn bo når de flyver fra reden, 
altså vi skal sikre der er billige boliger til vores børn i de kommuner hvor de er vokset op. 
Så havde vi punktet om social dumping på igen, her må vi konstatere at kontrol er bedre 
end tillid, mange kommuner har i dag sociale klausuler, men knap så mange kontrollere de 
bliver overholdt, det svarer til at tegne en overenskomst uden at vide om den bliver over-
holdt, det ønskede vi at sætte mere fokus på. 
Alle er vel ved at være klar over at der mangle dygtige faglærte i fremtiden, men desværre 
er vores område København et af dem der er færrest unge der vælger en faglært uddan-
nelse i, det ville vi gøre noget ved, ved at genindføre obligatorisk erhvervspraktik i folke-
skolen, således at alle elever i udskolingen kan komme ud og prøve kræfter med en er-
hvervsuddannelse, mærke faget og ånden på værkstedet eller kontoret eller hvad de nu 
måtte vælge, en dagsorden vi også har i vores RIPU udvalg som oversat til dansk er Regi-
onalt industri politisk udvalg, et udvalg hvor vi sammen med dansk industri arbejder for 
bl.a. flere lærer pladser, og hvor vi sammen med arbejdsgiverne er overbevist om at det er 
en vejene frem at genindfører obligatorisk erhvervspraktik i folkeskolen, og hvis vi så også 
kan få åbnet øjnene på erhvervsvejlederne for vores uddannelser, skulle der være lys for 
enden af tunnelen, men det var som sagt de 5 dagsordner som vores kandidater havde 
med i deres valgkamp, hvor 3 af dem blev valgt ind og 2 blev suppleanter tillykke med val-
gene til jer der kom ind og til jer andre så stopper kampen jo ikke her, det er som sagt mel-
lem valgene arbejdet skal gøres og vi arbejder alle ufortrødent videre med vores 5 dags-
ordner, og håber i andre kommer ind næste gang. 
 
Beløbsordningen 
Hvis vi ikke kan få flere til at tage vores uddannelser, så vil en del af vores produktion des-
værre forsvinde ud af landet til steder hvor de har arbejdskraft, men nogle gange kan vi jo 
også prøve at flytte arbejdskraft den anden vej, noget arbejdsgiverne har brugt meget 
krudt på at omtale som stort set umuligt hvis de samtidig skal betale den ublu hyrer der er 
aftalt i beløbsordningen på 448.000 om året all inclusive 
En Metalarbejder koster i runde tal 520.000 om året, derfor burde beløbsgrænsen på 
448.000 ikke være et problem, men det var det for en af vores virksomheder som Dansk 
Industri altid spænder foran deres vogn når de skal illustrere at der mangler arbejders 
kraft. 448.000 inklusiv sociale ydelser betyder, at de som minimum skal betale omkring 
170 kr. i timen for en faglært industriteknikker, det burde ikke være et problem, medmindre 
man ønsker at dumpe lønnen i Danmark. Og det måske mere reelt arbejdsgivernes dags-
orden sammen med blå blok i folketinget. 
For vores lille arbejdsgiver der ville have industriteknikere fra udlandet  kunne såmænd 
bare have hentet alle de kollegaer han ville på positivlisten, en liste der er blevet lavet over 
faggrupper hvor der mangler arbejdskraft, den eneste betingelse er at virksomheden i for-
vejen tager lærlinge og det gør den lille arbejdsgiver, så uanset størrelsen på beløbsord-
ningen kunne han bare hente kollegaer fra hele verden, det har vi oplyst ham om og tilbudt 
at vi vil skrive en historie i vores blad om hvorledes han har håndteret sprog og boligfor-
hold når det nu var så vigtigt at hente arbejdskraft ind fra den anden side af jorden, det 
endte med at han hellere ville have at vi sendte ham en ny kollega i stedet så det gjorde vi. 
Pointen med historien er bare at arbejdsgiverne og blå blok ikke skyer nogen midler for at 
fremme deres sag, og pakker løndumping ind som mangel på kvalificeret arbejdskraft 
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Nå og når nu vi taler om økonomi, hvorledes er det så gået i Metal Hovedstaden i 2021 så 
har vi jo igen lavet et pænt overskud på driften i 2021, og igen på trist grundlag, vi har sim-
pelthen sparet på de faglige arrangementer igen i 2021 grundet Corona  
Medlemsudviklingen har 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 2021 har haft en positiv medlemsudvikling på 
0,2%  det lyder måske  ikke af så meget, men det er altså medlemsfremgang, og selvføl-
gelig godt hjulpet af vores lærlingekampagne i efteråret, men det er rigtig flot gået og 
kæmpe stor ros til os alle for at sikre vi fortsat er en stærk bevægelse, og til alle mine dyg-
tige kollegaer, vi kæmper sgu stadig fra medlem til medlem. 
Vi har jo desværre ikke fået lejet 3 og 4 sal ud endnu, men her bliver noget at bruge drifts-
overskuddet til, som tidligere omtalt, skal etagerne sættes i stand inde de kan lejes ud, og 
noget tyder på at de nu også skal indrettes med handicap adgang, hvilket betyder både 
trappelift og handicaptoiletter, men sådan er det, 
opgaven er bestemt ikke blevet lettere efter at først det gamle Spies hotel i den anden 
ende af gaden bliver lavet om til kontorfaciliteter, så praler naboen af at blive Københavns 
største kontorfællesskab, men der er også bud på vores kvadratmeter, vi skal bare have 
lidt is i maven lidt endnu. 
Og bestyrelsen besluttede jo allerede sidste år, at Metal Hovedstaden igen i 2022 holder 
kontingentet i ro, nu for 15. år i træk. 
 
Vi er også gået i gang med en opdatering af vores indgang i nr. 25, hvor receptionen bliver 
flyttet ud og bliver synlig i foyeren, når man kommer op ad trappen og ind i huset, det bety-
der samtidig at vi kan frigive plads til vores nye kommunikationsmedarbejder, for sådan en 
får vi nu tilknyttet Metal Hovedstaden efter at kongressen besluttede at vi skulle være 
mere synlige, vores nye kollega Michael som vi skal dele med Metal Nordsjælland og den 
nye Metal Afdeling Metal luftfart, skal hjælpe alle 3 afdelinger med at fortælle de gode hi-
storier om hvad vi går og laver, jeg har her i Metal Hovedstaden Danmarks ubetingede 
dygtigste kollegaer, de er dedikerede og arbejdsomme og løser den ene store opgaver ef-
ter den anden, men ligeså snart de lægger en opgave, så kaster de sig over den næste 
uden at vi når at glæde os over resultatet, for som de praktikere vi er, hvis opgaven er løst, 
så videre til den næste, men nu skal i alle få mere at vide om alle de gode ting vi går og 
gør i hverdagen, så hvis i ikke fulgte os på de sociale medier før, så er det nu i skal til det, 
Michael startede i mandags så giv ham lige en chance, men det bliver fedt, Michael skal jo 
også få den nye Metal Luftfart på landkortet, efter at den gamle afdeling 16 blev lagt sam-
men med SAS piloterne og kabinepersonalet til en samlet stærk afdeling Metal Luftfart. 
  
    
Jeg nævnte i efteråret alle de 3 parts aftaler der var blevet indgået under Corona 23 i alt 
tror jeg, og især den øgede betaling på 23.000 i de perioder man ikke var på arbejde ved 
arbejdsfordeling var interessant, da det ligesom var et billede på at dagpengesatsen fra før 
Corona på 19.500 som man fik før Corona var for lidt. 

Det er der noget der tyder på, reformpakken ”Danmark kan mere 1” har sat fokus på, at vi 
nu i fremtiden kan forvente en højere dagpengesats i de første 3 måneder vi er ledige, 
nemlig 23.000,- kr., havde jeg gerne set det var i hele ledighedsperioden, ja selvfølgelig, 
havde jeg gerne set det ikke berørte dimentent satsen selvfølgelig, og sådan er der mange 
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tidsler i sådanne aftaler, men for mig er det afgørende, at vi nu gør noget ved vores dag-
pengesystem, hvis vi skal bevarer Den Danske Model og fleksicurity system som vi bryster 
os så meget af. 

Det er stadig en ringe forsikring at hvis man mister sit arbejde til 36.000 ja det er gennem-
snitslønnen i Metal Hovedstaden så at skulle leve for 19.500, nu bliver det lidt bedre med 
23.000, men der er stadig lang vej, hvilket der er rigtig mange af jer der er opmærksomme 
på, nogen af jer tegner en privat forsikring, det kan jeg såmænd godt forstå, og det er ikke 
jer der noget galt med, det er systemet, det er bare ikke den rigtige måde at løse det på, 
det skaber en skævhed fordi de lønmodtagere med størst risiko for ledighed ikke vil kunne 
tegne en sådan forsikring, eller i givet fald vil den blive så dyr at det ikke giver mening. Vo-
res dagpengesystem bygger på en solidarisk indbetaling, og det skal vi holde fast i. 

Andre har stillet forslag om mere tryghed i ansættelsen ved at kræve længere opsigelses-
varsler, Lange opsigelsesvarsler i overenskomsterne, kan jo lyde besnærende, så er det jo 
arbejdsgiverens 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 op-
finde et modsvar ved at vikaransætte i stedet, for på den måde at undgå lange opsigelser. 

nu skal det jo ikke ende helt sort, jeg tror på den første stigning som et signal om at man 
er klar over de udfordringer der er ved vores dagpengesystem. 

Vi skal også huske at glæde os over det højere beskæftigelsesfradrag, højere fradrag for 
fagforeningskontingent, muligheden for uddannelsesløft til 110 % dagpenge og ingen mod-
regning i pensionen hvis din ægtefælde arbejder. 

Afslutningsvis, vil jeg her komme med opfordring til at jer alle om at bruge jeres demokrati-
ske ret til at stemme 1. juni om Danmarks forsvarsforbehold. 

Dansk Metals holdning er helt klar på området, på kongressen i 2020 besluttet vi netop at 
arbejde for at Danmark bliver fuldt og helt medlem af den Europæiske union, og med krig i 
baghaven er det ikke tiden til at stå uden for fællesskabet, og tro at Amerika altid vil stå 
bag os, det er kun 2 år siden. Amerikanerne havde en anden præsident der satte Amerika 
først, jeg mener vi skal sætte vores lid til samarbejdet i EU. 

Men som jeg startede med at sige, så er det vigtigt at vi bruger vores demokratiske ret og 
stemmer, så må den enkelte jo vurdere hvem man sætter sin lid til. Nu kender I i hvert fald 
Dansk Metals holdning. 

Tak for ordet! 
 
Kim Lykkegaard havde en kommentar til valg af EU-forbeholdsafstemning. 
 
Henrik var enig i at sanktioner rammer bredt for den menige dansker og den menige rus-
ser.  
 
Afstemning – 213 stemmeberettiget. 

Enstemmigt vedtaget. 

 

Formandens beretningen blev herefter godkendt. 
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AD 4.  Regnskab 

 

Kassereren gennemgik regnskabet for Metal Hovedstaden for 2021. 

Regnskabet blev enstemmig godkendt. 

 

AD 5. Indkomne forslag 

 

5A. Henrik Stilling gennemgik nogle af de 128 forslag der var kommet til OK 2023. 

Henrik appellerede til at vi stemmer alle forslag hjem til gennemgang i det fagretlige ud-

valg. Det blev enstemmigt godkendt.  

 

 

AD 6. Valg 

 

a) Valg af formand 

 

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 formand betragtes den hidtidige som 

valgt. Henrik Stilling er derfor 

 

 genvalgt for en 2-årig periode. 

 

 

b) Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 

 

Henning Rosenkrands Søe, Industri & Byg, Ansgar Wassmann, Industri & Byg, Stefan 

Bruun Rasmussen, ITO, Jens Kjeldsen, ITO og Carsten Harlev, Transport er indstillet fra 

branchebestyrelsen og 

 blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode. 

 

Glen Ejby Jensen, Transport er indstillet fra branchebestyrelsen og 

 

 blev enstemmigt valgt for en 1-årig periode. 

 

c) Valg af 3 bestyrelsessuppleanter 

 

Steen Martin Andersen Industri & Byg, Jens-Ole Jørgensen, ITO og Joe Pedersen, Trans-

port er indstillet fra branchebestyrelsen og 

 

 blev enstemmigt valgt for en 1-årig periode.  

 

d) Valg af 2 revisorer 

 



METAL HOVEDSTADEN 
  

Referat Generalforsamling 5. april 2022 Side 15 

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

 

 blev enstemmigt valgt for en 1-årig periode.  

 

 

AD 8. Eventuelt 

 

Kim Molth, Hofor havde et indlæg omkring det at få fat i socialrådgiveren. Han er meget 

utilfreds med at man kun har en socialrådgiver der er i huset 2 dage om ugen.  

 

Henrik svarede:  

Det beklagede Henrik. Det er et valg at vi har en socialrådgiver, det er ikke noget afdelin-

gerne normalt har.  

 

Kim Molth havde en bemærkning til formandens bemærkning. 3F har altid haft en social-

rådgiver, vi er nok lidt bagud i Metal Hovedstaden.  

 

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

det blev herefter givet til formanden for en afsluttende bemærkning. 

 

 

Husk den 1.  maj, kom nu ind og fejr den med os.  

 

Der er 12 fribilletter til Sjælsø rundt, som kan afhentes hos Henrik Stilling. 

 

Henrik Stilling takkede for fremmødet. 

 

 

Referent: Pia Ibsen  

 

 

 

 

 

  

 
 


