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Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigenter 

2. Valg af ny formand 

3. Orientering om kongressen 

 
AD 1.  Valg af dirigenter 
 
Henrik Stilling 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. 

 

Lars Andersen gav ordet til Henrik Stilling. 

 
Henrik Stilling gav en præsentation af sig selv og sit arbejdsliv indtil d.d. 

 

Henrik Stillings visioner for Metal Hovedstaden er: 

 

Øget fokus på organisering. Jo flere medlemmer vi har, jo flere midler har vi også til at 

skabe en stærk fagforening. Organisering skaber styrke, og den styrke skal vi bruge til at 

skabe bedre løn- og arbejdsforhold til glæde for medlemmerne gennem flere tillidsfolk og 

flere overenskomster. 

Vi har gennem de sidste par år fået styr på medlemstilbagegangen, nu vil vi også til at 

have styr på medlemsfremgangen fremadrettet. 

Derfor bliver en af de første satsninger i 2017 at ansætte én organisator mere, noget be-

styrelsen for Metal Hovedstaden allerede har nikket ja til, samtidig med at de godkendte 

budgettet for 2017. Et budget, hvor vi igen holder kontingentet på samme niveau som fore-

gående år, altså for 11. år i træk uden en stigning. 

Et andet fokusområde bliver også synlighed på jeres arbejdspladser, og hvorfor så det? 

Synlighed hænger stærkt sammen med organisering, men har også en stribe sideeffekter. 

1) Præsentationen på kontoret, når vi ankommer til en virksomhed, er en oplagt anledning 

til at starte med en diskussion om, hvordan det går for virksomheden. Mangles der kva-

lificeret arbejdskraft, så har vi jo vores egen jobformidling Metal Jobservice. Vores le-

dige medlemmer kommer i gennemsnit 9 uger hurtigere i job end i andre a-kasser. Det 

kan også være der er brug for efteruddannelse, og ikke mindst bruger vi lejligheden til 

at tage en snak om at få en lærling mere. Det er vel efterhånden gået op for de fleste, 

at vi kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. 
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2) Så går turen ud på værkstedet, for at få en snak med jer medlemmer, er vores system 

opdateret og er alle jeres kollegaer organiseret, kort sagt en hurtig mapping af jeres ar-

bejdsplads. 

Vi håber selvfølgelig at mødes med jeres TR til en snak, og vi vil også gerne bruge 

ham som rundviser. Jeres AMR vil vi også rigtig gerne have en snak med, om hvorle-

des arbejdsmiljøet er, og hvis ikke I har nogen af dem, vil vi gerne hjælpe jer med at få 

en. 

Vi tager en snak med jer om efteruddannelse (KarrierePlan). For dem på industriens 

overenskomst er der jo rig mulighed for selvvalgt efteruddannelse, ligesom efteruddan-

nelse af vores tillidsfolk også er en vigtig del af besøget. 

Et besøg har også et organisatorisk formål, både hvad angår dem som ikke er medlem, 

men også som fastholdelse over for de medlemmer, vi ikke møder så tit. Det er vigtigt 

med synlighed og dialog. 

 

Vi prøver hele tiden at tilpasse os jeres forventninger og matche jeres brancher, bl.a 

gennem branche- eller netværksklubber, og netop netværksområdet er et sted vi prø-

ver at markere os mere. Vi har netop sammen med Dansk Metal startet en organise-

ringskampagne inden for IT- og dataområdet. Det er os, der står for og er ansvarlige for 

uddannelser som IT supportere og datafagteknikere. Vi er bare ikke så gode til at orga-

nisere dem som vores traditionelle fag som industriteknikere eller kleinsmede.  

I dag bliver der uddannet flere datafagteknikere end industriteknikere, så potentialet er 

stort. 

 

Vi bliver boende her i vores ny istandsatte hus i Nyropsgade. Der er malet færdigt fra 
stuen og op. Alle kontorer er i dag lyse, venlige og imødekommende med godt lysindfald 
gennem bygningen, efter vi har fået glasdøre over det hele. 
 

Vi skal også fortsætte med det gode samarbejde på kryds og tværs af vores hus, således 

at I medlemmer fortsat oplever Metal Hovedstaden som en afdeling, uanset hvilket fag 

man måtte komme fra, eller om man er ledig eller i arbejde. 

 

Vi vil også øge indsatsen på arbejdsmiljøområdet. Vi har netop ansat Flemming Overby 

som kommer fra AT. 

En af Flemmings første opgaver bliver at sikre en ensartet måde, så alle vores nyvalgte 

arbejdsmiljørepræsentanter bliver besøgt og klædt på til den store og vigtige opgave det er 

tage hånd om arbejdsmiljøet på jeres arbejdspladser. 

Dansk Metal har lavet en undersøgelse, hvor de spurgte nyvalgte arbejdsmiljørepræsen-

tanter om deres modtagelse af deres fagforening i forbindelse med valget. Hver 4. meldte 

tilbage, at de manglede besøg eller ønskede en bedre modtagelse. Det vil vi fortsat sikre 

ikke sker i Metal Hovedstaden. 
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Med stadig stigende tilbagetrækningsalder, skal der også satses massivt på alle former for 

hjælpemidler i fremtiden for at modvirke nedslidning før tiden ved bl.a. andet at udbygge I-

I-Bar   

Vi vil også arbejde for at finde muligheder for en værdig form for tilbagetrækning, hvis I 

skulle blive slidt op før tid. John Nielsen vil selvfølgelig fortsætte ufortrødent med sit store 

arbejde med at hjælpe jer, der er kommet galt afsted, men hvis vi i fremtiden skal arbejde 

til vi er oppe i 70’erne før vi stopper, så skal der radikale ændringer til. 

 

En mulighed for at modvirke nedslidning kunne være et jobskifte, ikke nødvendigvis på en 

anden arbejdsplads, men måske en anden jobfunktion på den virksomhed I er på. Derfor 

satser vi nu sammen med Dansk Metal på muligheden for at få lavet en KarrierePlan. 

Med Metal KarrierePlan får I ikke bare en brugsanvisning til at tilmelde sig et AMU kursus. 

Her lægger vi en skræddersyet plan sammen med jer – ud fra jeres ønsker og de mulighe-

der, der er på arbejdsmarkedet. Så I får efter- eller videreuddannelse, som I kan bruge til 

noget, og som gør jer uundværlige på jeres arbejdsplads – eller mere attraktive for en an-

den arbejdsgiver.  

Vi håber med KarrierePlan at kunne hjælpe jer med selv at kunne vælge og bestemme 

over jeres liv og skabe den hverdag, I går og drømmer om. 

Curt Mikkelsen og Henrik Larsen her fra huset er vores eksperter på området og sidder 

klar til at hjælpe jer med at komme videre, når I ønsker det. 

 

Vores jobservice og jobformidling er også et indsatsområde. De medlemmer der har brugt 

det sætter stor pris på det. Som tidligere nævnt kommer ledige medlemmer i Dansk Metals 

a-kasse i gennemsnit 9 uger hurtigere i arbejde end i andre a-kasser. Det betyder, at man i 

gennemsnit kommer til at tjene 30.000 kr. mere ved at komme hurtigere i arbejde. Det er 

værdi for kontingentet. 

 

Vores opgave er at få vendt ledighed til jobparathed, med opkvalificering og hurtig tilbage-

venden til arbejdsmarkedet. 

 
 
AD 2. Valg af ny formand 
 
Henrik Stilling blev foreslået som formand. 

 

Henrik Stilling blev  

   enstemmigt valgt. 

 

Henrik Stilling takkede for valget.  

 

Et medlem spurgte, hvor meget Henrik Stilling steg i løn. Til dette svarede Henrik 0 kr. 
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AD 3.  Orientering om kongressen 
 
Henrik Stilling orienterede om Dansk Metals 56. kongres, som blev afholdt i september 
måned 2016. 
 
Dansk Metal har følgende visioner indtil næste kongres. 
 
Vision 1 Danmark som produktionsland – vi skal arbejde ustoppeligt for et Danmark som 

produktionsland, hvor højt kvalificerede faglærte er magneter for jobskabelse og investe-

ringer, og hvor Dansk Metals medlemmer er omdrejningspunktet for brugen og skabelsen 

af ny teknologi.  

Den 4. industrielle revolution. Flere og flere danske virksomheder trækker produktion hjem 

fra udlandet ved at indføre ny teknologi, og her spiller robotter en kæmpe rolle. En af mål-

sætningerne er, at vi fremover skal have den største andel robotter pr. industriarbejder i 

verden. 

 

Vision 2 Værdi for kontingentet – Vi skal hver eneste dag sikre, at vi er en fagforening, der 

giver medlemmerne fuld valuta for kontingentet. Med servicetilbud og overenskomster, der 

giver nye muligheder for at forme det liv, man ønsker sig. 

 

Vi skal udbygge netværkene med jeres virksomheder, så vi er den foretrukne samarbejds-

partner til at tage problemstillinger i opløbet, når vi skal planlægge efteruddannelse, eller 

når vi skal job formidle. 

Den rigtige efteruddannelse er værdi for kontingentet, og den hurtige jobformidling er 

værdi for kontingentet. 

 

Bedre arbejdsmiljø gennem godt samarbejde med AMR skal også opleves som værdi for 

kontingentet. 

 

Kvalitet i vores uddannelser, det er værdi for kontingentet. 

 

Mange af jer medlemmer betaler jeres kontingent måned efter måned uden at opleve et 

eneste problem på jobbet. I har ikke brug for hjælp. I bliver ikke fyret. I kommer ikke til 

skade. I bliver ikke snydt. Og heldigvis for det, men I skal stadig kende værdien af jeres 

medlemskab, og hjælpe med at forklare jeres kollegaer vigtigheden af, at vi står sammen. 

 

Det er vores vision, at medlemmerne skal have de bedste muligheder for selv at forme de-

res arbejdsliv og skabe den hverdag, de ønsker. Og det er vores opgave at styrke de mu-

ligheder gennem overenskomster og konkrete servicetilbud, så medlemmerne oplever 

værdi for kontingentet. 

 

Vision 3 – Problemer må ikke blive bremseklodser. Vi skal fortsat utrætteligt være med-

lemmernes sikkerhed for, at problemer på jobbet ikke bliver en bremseklods for et godt liv. 
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Vi er den hjælp og det springbræt, der bringer en kollega videre så hurtigt som muligt, uan-

set om man mister sit arbejde eller får en arbejdsskade eller noget helt tredje. 

Et liv – og ikke mindst et arbejdsliv – går ikke altid som forventet. Nogle gange er der pro-

blemer. Nogle gange står man med en fyreseddel i hånden, eller man bliver syg af at gå 

på arbejde. Så skal vi også være der. Og det er det vores tredje vision handler om – at 

problemer på jobbet ikke må blive en bremseklods for et godt liv. 

 
 
Referent: Hanne Rosenmejer 


