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Formand Henrik Stilling bød velkommen til de 233 fremmødte medlemmer. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigenter 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

  1. Sammenlægning af Metal København og Metal Hovedstaden 
  2. Nye vedtægter 
  3. Overenskomstforslag - offentlige overenskomster 
  4. Udtalelser 

6. Valg 

a) Valg af kasserer 
b) Valg af 4 brancheansvarlige 
c) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
d) Valg af 4 bestyrelsessuppleanter 
e) Valg af 2 revisorer 

7. Eventuelt 

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

hvilket generalforsamlingen enstemmigt tiltrådte. 

 

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

let og oplæste herefter dagsordenen. 

 

 
AD 2. Valg af stemmeudvalg 
 
Der blev foreslået nedsat et stemmeudvalg bestående af Michael Jensen, Flemming Over-

by, Tim Abild og Stig Andersson med Michael Gringer som stemmeudvalgsformand. 

 
 Godkendt. 
 
 
AD 3.  Bestyrelsens beretning 
 

Henrik Stilling startede sin beretning med at tage udgangspunkt i sidste års generalfor-

samling, hvor Rene Nielsen aflagde beretning uden at vide, at det ville blive hans sidste. 
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Henriks første halve år har været spændende. Som tidligere år har vi været udfordret på 

medlemstallet, som er så vigtige for, at vi kan drive vores fagforening. Derfor har vi ansat 

endnu en organisator, for vi skal have vendt medlemsudviklingen en gang for alle. Kun ved 

fuld organisering har vi den fulde styrke.1. april 2016 havde vi 8.610 fuldbetalende med-

lemmer og 1.242 lærlinge, det tal faldt i år til at være 8.521 fuldt betalende og heldigvis lidt 

flere lærlinge - nemlig 1.250 lærlinge. Et tab på 89 fuldbetalende medlemmer var ikke vo-

res mål, hvilket vi ønsker at ændre på til næste år. 

 

Hvorfor mister vi så medlemmer og til hvem? Vi mister stadigvæk lidt til ”de gule”, her kan 

vi gøre en indsats. Dem der flytter til de gule er i Henriks optik uoplyste, de ved ikke hvad 

en rigtig fagforening er og ser kun på prisen. Dem skal vi kunne vinde tilbage ved at for-

tælle, at det er os, der skaffer de gode løn- og arbejdsforhold, det er os, der sikrer det 

gode arbejdsmiljø ved løbende at uddanne dygtige arbejdsmiljørepræsentanter, og det er 

os der er uddannelsesansvarlige for Metals 75 faglige uddannelser. Uden os var det em-

bedsmænd i ministerierne, der skulle beslutte, hvorledes en klejnsmed eller it-supporters 

uddannelse skulle være, og ikke vores dygtige kollegaer som kender fagene. Det er os, 

der forhandler vores overenskomster og derved opretholder den danske model ved at 

sørge for, at politikkerne ikke blander sig. 

 

Vi mister også medlemmer til ASE - de selvstændige og Ledernes A-kasse. At en del af 

vores medlemmer bliver selvstændige kan vi vel kun glæde os over. Det er en naturlig ud-

vikling, vi har svært ved at gøre meget ved, og det skal vi heller ikke. Dog er det påfal-

dende, at mange melder sig i ASE og de selvstændige, når de kører kampagne om billigt 

kontingent. Det skal vi have stoppet, så det kun er de reelle selvstændige, der skifter.  

Overflytninger til andre metal-afdelinger er svære at gøre noget ved, når man skifter ar-

bejdsplads, og ligger den i en anden afdelings område, er det naturligt at skifte afdeling. Vi 

er lidt hårdere ramt i Hovedstaden, der lukker flere virksomheder i København end der åb-

ner. 

Vi har indmeldt 355 nye medlemmer, og i samme periode valgte 128 at blive udmeldt igen.  

Ny udlærte lærlinge og ny indmeldte lærlinge er vores fødekæde, og her kan vi alle gøre 

noget. Vi skal selvfølgelig få alle lærlinge organiseret. Vi skal alle sørge for, at flere kom-

mer i lære, at vi får oprettet flere lærepladser og får naboens børn til også at ville tage vo-

res uddannelser. Vi skal fortælle de gode historier om vores fag, arbejdsliv og om løn- og 

arbejdsforhold, således at vi løfter flere unge ind i vores fag. Det er vores helt store udfor-

dring. Vi har i 2016 fået 162 nye udlærte, men i samme periode har vi sendt 291 på pen-

sion, efterløn, førtidspension, fleksjob osv.  

 

Vi taget initiativ til, at alle tillidsrepræsentantenter i år bliver besøgt på deres arbejdsplads. 

Hvorfor så det? Jo, fordi det styrker kontakten mellem afdeling og tillidsrepræsentanter. 

Tillidsfolk er kernen i vores arbejde på arbejdspladserne, og for at kunne give optimal op-

bakning kræver det tættere samarbejde. Når vi besøger jeres arbejdspladser, har vi selv-

følgelig en stribe af ting, vi gerne lige vil vende med jer. 
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1) Når vi er på besøg, så vil vi gerne møde jeres kollegaer, men også jeres ledere. Vi 

er på et besøg i fredstid, og vi har mulighed for at vise alt det positive vi kan give jer 

som arbejdsplads, så som efteruddannelse, karriereplan, jobformidling osv. 

2) Vi vil også gerne mødes med andre tillidsvalgte som statistikfører og arbejdsmiljøre-

præsentanter, og har I ingen af delene, vil vi gerne hjælpe jer med at få det hvis 

muligt. 

3) Skulle der være uorganiserede på arbejdspladsen, så kan vi hjælpe med at få dem 

organiseret: De skal i hvert fald ikke kunne sige, at de ikke fik tilbuddet. 

4) Alt i alt, handler det om at skabe nærmere kontakt mellem jer og os som fagfor-

ening. 

Når vi mødes til generalforsamling næste år, forventes det at alle sekretariaterne er 

kommet i mål. 

Vi har også aftalt en ny procedure for nyvalgte TR og AMR. Inden for 14 dage efter valget, 

bliver man kontaktet af en faglig fra Metal Hovedstaden der ønsker tillykke med valget, og 

aftaler et tidspunkt for et møde. For tillidsrepræsentanter forsøges mødet lagt i Metal Ho-

vedstaden, så vi kan give en rundvisning og en præsentation af huset. Her vil man også få 

udleveret en tillidsmands mappe med relevante oplysninger. 

Den samme procedure bruges ved nyvalg af en arbejdsmiljørepræsentant, her forsøges 

mødet dog lagt på virksomheden, for at tage udgangspunkt i arbejdsmiljøet på virksomhe-

den. 

 

 

Kongres 2016 
 
I året der er gået har der været afholdt kongres. Dansk metals øverste myndighed var i 

september samlet i Århus til Metals 56. kongres.  

Vi var 30 delegerede fra Hovedstaden, og at vi var en stor delegation, slog tydeligt igen-

nem allerede i debatten om formandens beretning, hvert tredje indlæg, var fra Metal Ho-

vedstaden, og der er ingen der er i tvivl om, at Metal Hovedstaden, er en afdeling med me-

ninger og holdninger  

 

At vi har meninger i Metal Hovedstaden, sås også tydeligt på mængden af resolutions- og 

handlingsplan forslag, som vi havde stillet fra Metal Hovedstaden. Forslagene havde vi ar-

bejdet med i foråret, og fået godkendt på generalforsamling i april, det var derfor også rig-

tig rart, at kunne konstatere, at Dansk Metal havde taget stort set alle vores forslag til sig, 

mange af dem ordret.  

 

Vi blev enige om de kommende visioner for Dansk Metal. 
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Vision 1 Danmark som Produktionsland - For det første skal vi arbejde ustoppeligt for et 

Danmark som produktionsland, hvor højt kvalificerede faglærte er magneter for jobska-

belse og investeringer, og hvor Dansk Metals medlemmer er omdrejningspunktet for bru-

gen og skabelsen af ny teknologi. Den 4. Industrielle revolution. Flere og flere danske virk-

somheder trækker produktion hjem fra udlandet ved at indføre ny teknologi og her spiller 

robotter en kæmpe rolle, en af målsætninger er at vi fremover skal have den største antal 

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 sikre, at alle vores medlemmer anerkender den værdi for kontingentet overenskom-

sterne giver: 

Vi har den 6. ferieuge 

Vi har 2 ugers selvvalgt efteruddannelse 

Vi har fritvalgslønkonto 

Vi har pensionsordning 

Satser, der bliver forhandlet og stiger hvert eneste år 

Det er konkret værdi for kontingent i hverdagen. 

 

Vi har nogle af verdens bedste tillidsfolk, men det betyder jo ikke, at vi ikke skal forsætte 

med at gøre jer endnu klogere, vi vil forsat udvikle tillids- og arbejdsmiljørepræsentantenes 

kurser på Metalskolen. Dygtige tillidsfolk og gode lokalaftaler er værdi for kontingentet. 

 

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, hurtig jobformidling er værdi for kon-

tingentet. 

 
Bedre arbejdsmiljø gennem godt samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne skal 
også opleves som værdi for kontingentet. 
 
Kvalitet i vores uddannelser er værdi for kontingentet. 

 
Mange af vores medlemmer betaler kontingent måned efter måned uden at opleve et ene-

ste 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 medlem-

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

Vi er den hjælp og det springbræt, der bringer en kollega videre så hurtigt som muligt, uan-

set om man mister sit arbejde, 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 pro-

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

Vi har alle sammen kollegaer, der er kommet galt af sted på deres arbejde. Hvis ikke det 

har været lungerne, så har det været noget andet. Hvert år bliver der anmeldt over 40.000 

arbejdsulykker. Og knap hver 5. dansker lever med kroniske smerter. De fleste af de ca. 

800.000 danskere, der konstant har ondt i kroppen, de har ondt pga. deres arbejde: For 

mange tunge løft, for mange ensidigt gentagne bevægelser på jobbet. 

I Dansk Metal har vi ca. 2.800 arbejdsmiljørepræsentanter. Det lyder jo at noget, men reelt 

er det for få. 

Faktisk er det alt for få metallere, der har en kollega på jobbet, der er særlig kvalificeret til 

at svare på spørgsmål om sikkerhed og arbejdsmiljø. 

Det skal vi have gjort noget ved i den næste kongresperiode, for når vores medlemmer går 

på arbejde, så skal de hverken betale: 

• Med deres liv 

• Med deres helbred 

• Eller med deres førlighed 

I den kommende kongresperiode vil vi have langt færre medlemmer, der kommer til skade 

og bliver syge af deres arbejde. Og vi vil have langt flere arbejdsmiljørepræsentanter, der 

kan hjælpe med at forebygge skader på virksomhederne, så vores kollegaer kan være lige 

så sunde og raske ved fyraften, som da de tog afsted om morgenen. 

 
Det var også på kongressen, at der blev valgt ny ledelse for de næste 4 år. Henrik Stilling 

blev valgt til Dansk Metals forretningsudvalg, hvilket betyder medansvarlighed for alle be-

slutninger, der bliver truffet i forbundet. 

 

Vi har nu fået værktøjer, der dagligt måler på, hvor vi er i forhold til målene. F.eks. vil vi 

have, at flere af jer har en tillidsrepræsentant. I Industri & Byg er 64,5 % af medlemmerne i 

dag dækket, det tal ønsker vi at hæve til 66 % Tallene er dynamiske og bliver opdateret fra 

dag til dag. 

Vi vil også gerne have at tillidsrepræsentanterne bliver bedre uddannet på Metalskolen på 

G kurserne. I Industri & Byg har 70,6 % af alle tillidsrepræsentanter været på G1, det øn-

sker vi at hæve til 75 %. Efterfølgende er der ikke så mange der tager G2 - G4. Vores pri-

mære opgave som afdeling er at få jer afsted på G1 så hurtigt som muligt, og så må sko-

len levere varen, således at I tilmelder jer G2 osv. helt automatisk. Tillidsrepræsentanter, 
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der har været på G1 på skolen, er alle altid meget positive, så dette burde være et mål, 

der var til at nå. 

Vi har et tilsvarende mål for arbejdsmiljørepræsentanterne, så vi også kan følge udviklin-

gen tæt her. 

 

Arbejdsmiljø- og arbejdsskader.  

John Nielsen har igen i året der gået arbejdet utrætteligt med medlemmernes arbejdsska-

desager, men det arbejde har desværre ikke udviklet sig positivt 

 

Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstid er stadig lige lang, og det har ikke hjulpet at 

de den 1. juli 2016 skiftede navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i daglig tale kaldet 

AES. De politiske planer som er vedtaget om at udflytte AES Arbejdsmarkedets Erhvervs-

sikring til provinsen, har heller ikke hjulpet på sagsbehandlingstiden, idet mange ansatte 

har forladt styrelsen med de bedste først, men der er også kommet nye til, men de skal jo 

først oplæres, og det tager tid. 

 

Forsikringsselskaberne har også fundet ud af at anke flere afgørelser i håbet om at spare 

penge, og det lykkedes desværre i mange tilfælde, så vi får mange sager som også skal 

en tur forbi Ankestyrelsen.  

 

AES Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bruger ca. 2 års sagsbehandlingstid, hvis der også 

er tale om, at de skal træffe afgørelse om erhvervsevnetab. Ved arbejdsbetingede lidelser 

går der ca. 3 år. Hvis sagerne så også skal forbi Ankestyrelsen giver det yderligere et års 

sagsbehandlingstid. Det er absolut ikke ualmindeligt med sagsbehandlingstider på op til 5 

år, og vi har stadig en sag som er startet den 10. marts 2005, som stadig ikke er afsluttet 

efter 12 års sagsbehandlingstid. 

 

Der træffes stadig flere og flere midlertidige afgørelser om erhvervsevnetab, så sagerne 

tages op til revision gang på gang, og de skadelidte får aldrig muligheden for at få afsluttet 

deres papirhelvede. 

 

Psykiske sager om stress, depression, mobning og chikane bliver alle afvist, og indtil vi-

dere er det kun PTSD ”Post Traumatisk Stress Syndrom” som bliver anerkendt. Dette til 

trods for, at der politisk er truffet aftale om at sidestille psykiske skader med fysiske. 

 

Metal Hovedstaden har i beretningsperioden fået 95 nye sager ind, hvilket er en svag stig-

ning siden sidste år, og vi har desværre også i denne beretningsperiode haft en enkelt 

dødsulykke, hvor et medlem blev klemt til døde under en faldende skralde container. 

Vi har afsluttet 117 sager i perioden, og antallet af igangværende sager er således ned-

bragt til 194 igangværende arbejdsskadesager. 
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Vi har afsluttet 117 sager i beretningsperioden, hvilket har givet en ménerstatning i 40 sa-

ger på et beløb svarende til 3.163.328 mio. kr. 

I 9 sager er tillige blevet truffet afgørelse om erhvervsevnetab som har givet et beløb på 

5.545.876 mio. kr. 

I 11 sager er der ydet svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste for 2.199.349 mio. kr.  

Samlet erstatning udgør således 10.908.553 mio. kr.  

Mange af arbejdsskadesagerne er bundet op til det sociale sygedagpengesystem, og her 

er systemet i den grad blevet sort og atter sort. Stramninger rammer helt skævt og utilsig-

tet, og mange kommuner sætter en ære i at sende de syge rundt i endeløse arbejdsprøv-

ninger og lange udsigtsløse rehabiliteringsforløb, blot for at spare penge og undgå at 

træffe afgørelser som kan have dyrere konsekvenser for kommunerne. De syge, ”vores 

medlemmer”, er hårdt ramt af det syge system. 

Socialrådgiver Margit Risnæs kæmper en stædig kamp mod det uretfærdige system og 

hjælper vores medlemmer det bedste hun kan. Der klages over 90 % af de afgørelser der 

kommer fra Jobcentrene. Margit Risnæs har 68 sager i gang d.d.  

 
Industri & Byg 
 
Vores 4 sekretariater har også haft godt gang i deres områder. 

Industri & Byg fik konstitueret David Rosenqvist som ny formand på deres årsmøde i efter-

året. David, som også er på valg i dag. Næsten samtidig fik de en ny kollega i sekretariatet 

- Flemming Andersen der tidligere var tillidsrepræsentant fra Aasted Mikroværk. Gorm 

Christiansen fra sekretariatet er gået på pension efter 37 år i Dansk Metal, og den 1. maj 

starter en ny kollega - Steen Søger Mogensen fra Struers. 

Sekretariatet er i fuld gang med den tidligere omtalte TR-kampagne, hvor alle 118 tillids-

folk skal besøges. Sekretariatet har en udskiftning blandt tillidsfolk på godt 15 % om året, 

hvilket svar til ca. 20 nyvalgte hvert år. Tallet er nogenlunde det samme for arbejdsmiljøre-

præsentanter. 

Der arbejdes stadig med Metrobyggeriet. Sekretariatet har også været til opstartsmøde på 

Letbanen, som uden tvivl kommer til at fylde meget både på vejene, men også i sekretaria-

tet, hvor man forventer godt samarbejde om arbejdsmiljøet og adgangsforhold for fagbe-

vægelsen under byggeriet. Der er lagt op til ID kort, så vi ved hvem der arbejder på projek-

tet. 

Sekretariatet har også haft travlt med deres mange brancheklubber: Elevator - køl og ven-

tilation - guld og sølv - l låsesmede - medicinalgruppen m.m. Her har snakken været inde 

på de emner, som fylder meget for den enkelte branche. I elevatorbranchen er det be-

kendtgørelser, der fylder meget - i medicinalgruppen taler vi meget om lærlinge og om de 

forskellige kvalitetsniveauer, der er på de tekniske skoler.  
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I 2016 har sekretariatet afsluttet 134 faglige sager, og skaffet medlemmerne 4,95 mio. kr. i 

erstatning. 

 

Offentlige sekretariat 

På det offentlige område har der også været travlt. DSB har meldt sig ind i DI og overgår til 

Industriens overenskomst 1. april 2017. Der har været afholdt tilpasningsforhandlinger i 

forbindelse med overgangen til den nye overenskomst.  

Det positive var, at DSB nogenlunde samtidig meldte ud, at de skulle bruge over 100 nye 

medarbejdere inden for det næste år. Her brugte vi vores netværk til DSB ved Jens Kjeld-

sen og Curt Mikkelsen og Henrik Larsen kontaktede de tekniske skoler, hvilket betød at vi 

kunne invitere 3 værkstedschefer fra DSB og 2 uddannelseskonsulenter fra TEC til at 

møde alle vores ledige. Værkstedscheferne forklarede de 55 der var mødt op, hvad de 

skulle bruge af folk, og TEC kunne notere sig hvad der skulle til af efteruddannelse. Be-

stemt en god aften, hvor vi som fagbevægelse vidste, hvad vi kan, når vi er i dialog med 

virksomhederne, de tekniske skoler og de ledige. Mange af de ledige der mødte op er alle-

rede kommet i arbejde på DSB. Vores 2 ihærdige kollegaer Curt og Henrik er allerede i 

gang med at forberede et lignende møde med metroselskabet, der også snart skal bruge 

folk til den nye ringbane. 

Udflytninger af statslige arbejdspladser har desværre også ramt vores offentlige sekreta-

riat. DMI skulle udflytte 10 arbejdspladser til Karup, og det blev så vores teknikere, der 

skulle flyttes. Resultatet blev at 1 ud af de 10 medarbejdere flyttede med til Karup, og re-

sten har fået anden beskæftigelse eller har bare sagt op, da deres privatliv ikke var forene-

ligt med at bo i Karup. 

 

Det Kongelige teater 

Det kongelige teater har været gennem en større sparerunde, hvilket resulterede i at ledel-

sen valgte at ”udlicitere” det arbejde, der blev udført i produktionshuset. Her har medarbej-

derne igennem mange år fremstillet kulisser til forestillingerne på Det kongelige teater, 

men det er slut nu. Arbejdet gik til et firma i Værløse, der også var forpligtiget til at over-

tage medarbejderne, men det viste sig at medarbejderne ikke var interesseret i at blive 

virksomhedsoverdraget til virksomheden og valgte i stedet at få en opsigelse. 

 
Det offentlige og it-området 
Hos politiet har vi haft held med at få flyttet en gruppe medarbejdere fra HK overenskomst 

til Metal overenskomst, hvilket er resultatet af den årelange kamp, der har været om, hvem 

der skal organisere it-medarbejdere. 

Politiet er den første statsarbejdsplads, der har været inde og vurdere de enkelte arbejds-

opgaver, for derefter at indplacere medarbejderne ud fra, om de udfører teknisk eller admi-

nistrativt arbejde. Vi forventer, at flere statsarbejdspladser følger efter i det nye år.  
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Region Hovedstaden 

Her har også været røre. Alle hospitaler i Regionen har lagt de tekniske afdelinger sam-

men i ét selskab Ejendomsdrift. 

I sommeren fik vi så at vide, at der skulle spares 900 stillinger, hvor de 700 kunne klares 

med naturlig afgang, blandt de 200 stillinger var der ikke nogen Metal stillinger. 

 

Teknologi & kommunikation og it-kampagnen. 

I sekretariatet kørte der i efteråret en stort anlagt kampagne for at organisere bedre inden 

for it og data området. It og data området, er blandt de uddannelser der vokser mest, og 

her bliver der i dag uddannet flere end inden for vores traditionelle fag som automekaniker 

og industriteknikere. 

It og data folk går sjældent i blå kedeldragt på værkstedsgulvet, og det er oftest meget 

svært at komme i kontakt med dem, fordi der er stor sikkerhed på de kontorer, hvor de ar-

bejder, og så har de ikke samme tilgang til diskussionen om løn- og arbejdsforhold som vi 

er vandt til. Det har vi nu forsøgt at gøre noget ved i Metal Hovedstaden. Ved at lave et it-

netværk, hvor ligesindede inden for branchen kan mødes, hvor vi målretter fyraftensmøder 

til it-branche. Vi mærker øget efterspørgsel på flere arrangementer og fyraftensmøder in-

den for it og data branchen. 

 

Der blev på generalforsamlingen sidste år omtalt, at sekretariatet havde startet en sag 

mod DR, fordi DR efter 90 år med betalt frokost ønskede at opsige denne aftale, som de 

betragtede som en kutymeaftale, der kunne opsiges som en lokalaftale. 

Sagen blev afgjort i foråret i en faglig voldgift, med 3 højesteretsdommere, der havde afsat 

4 dage til sagen som indeholdt over 7000 sider bilag. 

Dansk Metal vandt. Dommerne vurderede at aftalen var at betragte som en overenskomst 

ret, selv om den ikke var indskrevet her bl.a. pga. et referat fra 1967, hvor ledelsen under 

lokale lønforhandlinger beskriver at de ansattes timeløn var højere end det de ansatte be-

skrev, fordi de jo havde betalt frokost. Det betyder at vores medlemmer stadig har betalt 

frokost mod at de skal stå til rådighed, mens de spiser. 

 

Transportsekretariatet  

Sekretariatet har haft fremgang af medlemmer, så der nu er 2.040 medlemmer og 589 lær-

linge, og gennemsnitslønnen er 201,65 kr. En lille stigning på 0,57 kr. på et år. 

 

Gennem det sidste år er der kommet markant flere henvendelser på job fra arbejdsgi-

verne, som er begyndt at mangle arbejdskraft. Arbejdsgiverne kommer bl.a. på skolen 

(grundforløb) for at plukke lærlingene til lærepladser. 

 

TEC i Hvidovre udfærdiger mange lærekontrakter, og det går rigtigt godt med at få lær-

linge til branchen, dog ikke til lastvogne og pladesmede. 
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Sekretariatet er med i det lokale uddannelsesudvalg og i udviklingsgruppe 3 (transport) 

samt i brancherådet på skolen. Ligeledes er vi på skolen hver den 1. onsdag i måneden, 

hvor alle lærlinge kan stille spørgsmål og få svar. 

Alle svendeprøveklasser kommer på besøg i Metal Hovedstaden, hvor de får lidt af vide 

om det fremtidige arbejdsmarked efter de er udlært.  

 

Vi tegner stadig overenskomster med cykelbutikker og der er også kommet flere auto 

overenskomster samt et synsværksted. Vi har deltaget i 8 overenskomstforhandlinger efter 

at Industrien blev færdige med den store overenskomst. 

 

Vi er samtidig i gang med en kampagne, hvor vi besøger alle de værksteder, hvor der er 

flere end 10 ansatte, og hvor der kan være mulighed for at vælge en arbejdsmiljørepræ-

sentant. 

 

Vi har deltaget i 6-dagesløbet i Ballerup sammen med Dansk Metal og Cykelbrancheklub-

ben. Standen var godt besøgt. 

 

Vi har rigtig mange løncheck for lærlinge og faglige sager, hvor der ikke er blevet betalt i 

henhold til aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager. 

 
 
A-kassen og Jobservice 

Arbejdsløsheden har været stabil og svinget mellem 2,4 til 2,7 % omregnet til fuldtidsle-

dige. Et lidt lavere niveau end sidste år som var på 2,8 %. 

Det dækker over arbejdspladser der mod sædvane afskediger og andre der ruster ekstra-

ordinært op. Det er bestemt ikke de samme 300 ledige vi har, men dækker over stor rota-

tion. 

Nye dagpengeregler  

Den 2. januar 2017 trådte nye dagpengeregler i kraft. Herunder især to regler med stor be-

tydning for vores medlemmer. Satsen for nyuddannede (den såkaldte dimittend-sats) er 

blev forringet så den fremover er på 607 kr. mod hidtil 696 kr. Har man forsørgelsespligt 

får man dog satsen på 696 kr. Satserne skal sammenholdes med max. dagpengesats, 

som nu er på 849 kr. 

Med den nye lave sats nærmer vi os kontanthjælpsniveauet, og man kan frygte de unge 

mennesker hen ad vejen mister tilskyndelsen til at være a-kasseforsikret. 

Der er kommet en ny mulighed for at forlænge dagpengeretten, når den ordinære dagpen-

geperiode på 2 år udløber. Er der indberettet løntimer til indkomstregistret, kan disse timer 

nu forlænge dagpengeretten med 1 til 2. Altså en uges arbejde kan omsættes til 2 ugers 



METAL HOVEDSTADEN 

  

Referat Generalforsamling den 4. april 2017 Side 11 

 
forlænget dagpengeret. Der kan forlænges med op til 52 uger, men den samlede dagpen-

geperiode inkl. forlængelsen kan ikke overstige 3 år. 

Da oplægget til den nye reform var, at den skulle være indkomstneutral har man skulle 

”skaffe” midler til forbedringen. Det gør man dels ved den omtalte forringelse af satsen for 

ny udlærte dels ved andre forringelser som træder i kraft pr. 1. juli 2017. Fra denne dato 

indføres 1 dags karens til ledige medlemmer, hvis ikke medlemmet har fået indberettet 

mere end 148 løntimer inden for de sidste 4 måneder. Det vil sige, at et fuldt ledigt med-

lem på et år mister 3 dages dagpenge. På den måde kommer de medlemmer, der har væ-

ret og er hårdt ramt af ledighed, til at betale for de forbedringer som lidt heldigere medlem-

mer har fået. 

Andre nye regler pr. 2. juli 2017 

Der er allerede vedtaget nye regler med ikrafttræden til juli. Forbrug af dagpenge skal gø-

res op i timer og ikke pr. påbegyndt uge. Det giver ledige med nedsat tid eller korte vikaria-

ter længere dagpengeret. Dansk Metal overgår til månedsbetaling og ikke som nu 4-4-5-

ugers betaling. 

Overskydende timer ophæves. Det betyder, at man ikke mere bliver modregnet, hvis man 

har arbejdet over kort tid før sin opsigelse og ikke har nået at afspadsere dette. 

På vores kerneområder jobformidling kører det også fint. Vi har siden sidste generalfor-

samling jobformidlet 173 kollegaer. Det kan vi ikke gøre uden jeres hjælp, så når I mangler 

en kollega, så kontakt os! 

 

Jobstarter, som er et tilbud til jer om at komme ind og tale med jeres fagforening i arbejds-

tiden, hvis I bliver sagt op, går det lidt trægt med. Vi har ca. 10 om måneden, som benytter 

sig af Jobstarter. 

Lyn CV er et nyt tiltag. Vi har lavet 47, men det er vores opfattelse, at der er mange der 

selv har oprettet et. Det er specielt beregnet til medlemmer i arbejde som gerne vil job-

skifte, og til medlemmer som er i opsagt stilling. 

Fordelen ved disse lyn CV er, at man kommer med i Metal Jobservices søgninger, når der 

skal besættes job som vi i Metal har fået til opgave at skaffe. 

 

Karriereplan. Er et nyt tilbud i Metal regi, og har til formål, at medlemmer i beskæftigelse 

kan få lagt en karriereplan, som kan bruges: 

- Når du vil sikre, at du har de rigtige kvalifikationer på arbejdsmarkedet 

- Når du er i tvivl om, hvorvidt efter- eller videreuddannelse er noget for dig 

- Når du gerne vil uddanne dig til nyt job, en ny branche, have flere spændende opgaver 

eller måske ønsker mere i løn 

- Når du vil have hjælp til de kurser eller den uddannelse, der er bedst for dig. 

 

Man kan bestille samtalen på hjemmesiden, hvorefter man bliver kontaktet. 
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Dansk Metal har en målsætning om, at 10 % af medlemmerne vil benytte sig af dette tilbud 

inden næste kongres - her får vi alle travlt. 

 

 
Ungdom  

Ungdommen har på den netop overståede generalforsamling for Metal Hovedstaden ung-

dom valgt ny formand. Tillykke til Mads, som har lovet at fortsætte det flotte arbejde med 

en aktivitetskalender for et helt år ad gangen. Henrik Stilling opfordrede alle til at få lærlin-

gene på arbejdspladserne gjort mere aktive i ungdomsarbejdet. 

Henrik Stilling benyttede lejligheden til at takke Asbjørn for hans store indsats som afgå-

ende lærlingeformand. 

 

Lyngsiehus 

Bestyrelsen har besluttet, at vi bliver boende i Lyngsiehus. Afdeling 16 er flyttet til Kastrup 

og har fået deres økonomi med. Vi har lavet en aftale med dem om, at vi fortsat er a-kasse 

for deres ledige medlemmer for et passende vederlag.  

Afslutningen på afdeling 16 sagen gør, at vi har stillet et forslag om at fusionere Metal Kø-

benhavn og Metal Hovedstaden. Metal København var et administrativt fællesskab for de 

2 afdelinger, der boede i huset; nemlig Metal Hovedstaden og afdeling 16. Nu er repræ-

sentantskabet i Metal København den samme som bestyrelsen i Metal Hovedstaden, så 

for at spare at holde både bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder, og for at slippe 

for at lave 2 regnskaber, har vi stillet et forslag om, at vi fusionere de 2 afdelinger og frem-

over kalder os Metal Hovedstaden. 

Vi har desværre været plaget af en del tyverier af pc’er, Vi håber på, at vi i næste beret-

ningsperiode kan få et nyt låsesystem. 

 

OK 17 og stemmekampagne 

Afslutningsvis berørte Henrik Stilling det der pt. fylder meget.  

Der havde været mange gode forslag til overenskomsten på sidste års generalforsamling, 

og desværre var det hele ikke kommet med i den færdig forhandlede overenskomst. 

Følgende er kommet med: Lærlinge har fået ret til pension fra det 20. år. Der er i hvert fald 

mange unge lærlinge, der får glæde af denne nye aftale. Og alle - både svende og lær-

linge - får glæde af satsstigningerne på 1,7 % pr. år på lønnen. 

Børnefamilierne fik også noget denne gang, nu fuld løn i forældreorlovens 13 uger i stedet 

for max 145 som tidligere. Bliver den lille syg, er der taget hul på barnets anden sygedag 

med fuld løn.  

Yderligere har børnefamilier ret til at købe sig 2 omsorgsdage pr. år fra deres fritvalgs-

konto, og fritvalgskontoen stiger for alle med 2 % til 4 % i perioden.  
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For de lidt ældre kan man fra 5 år før sin pensionsalder vælge at sælge sin pension og frit-

valgskonto, for op til 32 ekstra fridage om året. Det betyder, at man næsten kan holde en 4 

dages arbejdsuge og på den måde forhåbentligt holde længere på arbejdsmarkedet. 

Vi skulle så også give arbejdsgiveren noget ved disse forhandlinger, og derfor er der nu 

blevet indført muligheden for at indføre systematisk planlagt overarbejde, 1 time pr. dag op 

til 5 timer pr uge, som skal være afspadseret inden for en periode på 12 måneder.  

 

Der har været røster om, at arbejdsgiveren er fuld af penge. Det skal så komme medlem-

merne til gode nu ved de lokale lønforhandlinger, for vi har jo ikke indført normalløn. Det er 

nu, I skal sikre jeres reallønsfremgang. God fornøjelse ved de lokale lønforhandlinger. 

Nu afventes afstemningen, og vi har iværksat en større kampagne, hvor vi bl.a. ringer 

medlemmerne op for at høre, om de har stemt. Vi kommer også forbi de tekniske skoler, 

på arbejdspladserne og beder vores tillidsfolk om at give vores medlemmer det sidste kær-

lige spark bagi, så alle kan få stemt. Det kan foregå både via telefonen, på mail og på pa-

pir. 

 

Afslutningsvis takkede Henrik hele huset for indsatsen i året der er gået, selvom det er 

ham der aflægger beretningen, så er det jo ikke ham, der laver alt arbejdet.  

 

Herefter blev beretningen overladt til debat. 

 

Kim Lykkegaard, Klub 170. Takkede for en god beretning. Godt at afdeling 16 sagen er 

afsluttet. Undrede sig over, at der var et forslag om vedtægtsændringer, uden at man havde 

lagt de tidligere vedtægter i generalforsamlingsmaterialet. Undrede sig over at ændringerne 

ikke have været diskuteret. Havde gerne set, at en nyansat skulle arbejde med IT-området. 

Bad dirigenterne om at formulere hvordan vi skal behandle vedtægtsændringerne, så vi sik-

rer at det fremover er generalforsamlingen der beslutter hvilke sekretariater vi skal have. 

 

Jens Kjeldsen, dirigent oplyste, at der ligger et forslag under indkomne forslag. Her kan 

man stemme JA eller NEJ. Der er her mulighed for at stille ændringsforslag. 

 

Henrik Stilling replicerede at vi nu i 10 år har arbejdet på at blive én afdeling, og vi ønsker i 

bestyrelsen at have frihed til at kunne lave ændringer uden at det skal op på en generalfor-

samling. Vi arbejder meget med IT uddannelsesområdet, så det er bestemt ikke lukket ned, 

og Steen Søger Mogensen som bliver ansat med arbejdsplads i Industrisekretariatet skal 

selvfølgelig arbejde med alle områder i Metal Hovedstaden, da vi er en afdeling. 

 

Det var dejligt at se så mange til generalforsamlingen. 

 

Herefter blev beretningen 

 Enstemmigt godkendt. 
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AD 4.  Regnskab 
 
Kassereren gennemgik regnskabet for Metal Hovedstaden for 2016. 

 

Jesper: Spurgte om det var muligt at få regnskabet sendt ud sammen med invitationen til 

generalforsamlingen og bad Kaj Nielsen om at forklare afskrivningen på ejendommen. 

 

Kaj Nielsen forklarede, at regnskabet først er klart en uge før at generalforsamlingen afhol-

des, men vi kan da overveje at lægge det på vores hjemmeside næste år. Vedrørende af-

skrivningen på ejendommen er der regnskabsregler for det. 

 

Et medlem undrede sig over, at der står 0 under biler, men at vi betaler for garager. Forkla-

ringen på dette er, at bilerne er afskrevet til 0 for flere år siden. 

 

Günthe Sørensen bad om en kort redegørelse for overførsel til afdeling 16 på 5 mio. kr.  

 

Kaj Nielsen forklarede, at det var prisen for afdeling 16’s udtræden af fællesskabet. 

 

Regnskabet for Metal Hovedstaden blev herefter  

 
godkendt. 3 undlod at stemme. 
 

Kassereren gennemgik regnskabet for Metal København, som er godkendt af Metal Køben-

havns bestyrelse undtagen afdeling 16, da de ikke deltager på bestyrelsesmøderne.  

 

Regnskabet blev herefter  

Taget til efterretning. 
 

 
AD 5. Indkomne forslag 
 
Forslagene findes sidst i referatet 
 
1. Sammenlægning af Metal København og Metal Hovedstaden 

 
Henrik Stilling motiverede forslaget. Sammenlægningen foreslås vedtaget som en skattefri 
fusion med virkning fra 1. januar 2017 med cvr-nummer 12665911 som fortsættende CRV-
nummer. 
 
Forslaget 
 blev enstemmigt vedtaget. 
 
2. Nye vedtægter 
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Henrik Stilling motiverede forslaget med at vedtægterne er en konsekvens af det netop ved-
tagne forslag om sammenlægning. 
Kim Lykkegaard, klub 170 stillede følgende ændringsforslag til bestyrelsens forslag. 
 
§1 - punkt 5c - En brancheansvarlig for hver af de 4 sekretariater.  
 
Henrik Stilling fastholdt det oprindelige forslag. 
 
Amdi Lindgaard, Brüel & Kjær: Bakkede Kim Lykkegaards forslag op. Det er lidt op ad 
bakke at være tillidsrepræsentant på en arbejdsplads med mange IT-folk. Vi skal have et 
IT- og datasekretariat. Mente at det er generalforsamlingen, der skal bestemme og ikke 
bestyrelsen. 
 
Michael, Center for Ejendomme: Mente at hvis tallet 4 gør nogen lykkeligere, så skal det 
bibeholdes. 
 
John Nielsen, miljøsekretær, bakkede op om bestyrelsens forslag. 
 
Kim Lykkegaards ændringsforslag blev 
 
   forkastet. 
 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer  
 
 blev vedtaget. 
 
3. Overenskomstforslag - offentlige overenskomster 
 
Henrik Stilling bad om opbakning til, at Det Offentlige Sekretariatets bestyrelsen kan arbejde 
med og videresende overenskomstforslag direkte til Dansk Metal. 
 
Bestyrelsens forslag 
 blev vedtaget. 
 
4. Udtalelse om social dumping 
 
Henrik Stilling motiverede forslaget. Kampen mod social dumping er vigtig. Forslaget  
 

blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
AD 6. Valg 
 
a) Valg af kasserer  
 
Kaj E. Nielsen blev 
  genvalgt. 
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b) Valg af 4 brancheansvarlige 
 
David Rosenqvist, Preben Christensen, Lars Andersen og Willy Jørgensen 

 
 blev enstemmig valgt for en 2-årig periode. 
 
c) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
 
Glenn Enna, Kim Kusk Jensen og Mickael Silberg Jensen 
 
 blev enstemmig valgt for en 2-årig periode. 
 
c) Valg af 4 bestyrelsessuppleanter 
 
Flemming Hjort Mikkelsen, Kim Lykkegaard, Nikolaj Lundsgaard og Jacob Ringgaard 
 
 blev enstemmig valgt for en 1-årig periode. 
 
d) Valg af 2 revisorer 
 
Jan R. Jakobsen og Bjarne Jørgensen 
 
 blev genvalgt for en 1-årig periode.  
 
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 det store fremmøde og debatten og håbede på at se alle den 1. 
maj. 
 
 
Referent: Hanne Rosenmejer 
 



METAL HOVEDSTADEN 

  

Referat Generalforsamling den 4. april 2017 Side 17 

 

FORSLAG 1 
 
Forslag om sammenlægning af Metal København og Metal Hovedstaden 
 
 
Metal København har været et nødvendigt administrativt fællesskab for 2 afdelinger, der 
boede i huset i Nyropsgade efter fusionen i 2006, hvor 10 afdelinger gik sammen og blev 
til Metal Hovedstaden og afdeling 16, der ikke ville være med. 
 
Afdeling 16 er nu endeligt udskilt fra fællesskabet og er fraflyttet huset. Det giver derfor 
ikke længere mening at opretholde Metal København som et administrativt fællesskab, da 
ledelsen i Metal København (repræsentantskabet) og bestyrelsen i Metal Hovedstaden nu 
er den samme. 
 
Rent administrativt vil vi bl.a. kunne spare 
 

 at udfærdige 2 regnskaber  

 at skulle holde repræsentantskabsmøde i et administrativt fællesskab, der ikke er 
behov for mere. 

 
Derfor anbefaler Metal Hovedstadens bestyrelse og Metal Københavns repræsentantskab 
en sammenlægning pr. 1. januar 2017, hvor fremtidigt cvr.nr. bliver 12665911 (Metal Kø-
benhavns) og navnet for afdelingen bliver METAL HOVEDSTADEN. 
 
 
Indstillet af  
Metal Hovedstadens bestyrelse og Metal Københavns Repræsentantskab. 
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FORSLAG 2 
 
Nye vedtægter for Metal Hovedstaden – cvr.nr. 12665911 
 
 
Vedtægter for Metal Hovedstaden – vedlagt. 
 
 
Indstillet af  
Metal Hovedstadens bestyrelse 

 

 
Metal Hovedstaden er en afdeling under Dansk Metalarbejderforbund. Vedtægterne for 
Metal Hovedstaden skal stedse være i overensstemmelse med Forbundets love. 
 
Hvor intet særligt er fastsat i Vedtægter for Metal Hovedstaden, gælder i alle tilfælde de af 
Dansk Metals kongresser vedtagne love for afdelinger. 
 
§ 1. Generalforsamling 
 

Stk. 1 Metal Hovedstaden afholder ordinær generalforsamling én gang årligt om foråret. 

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagfor-
eningens forhold. 

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer af Metal Hovedstaden. 

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med angivelse af tid, sted og dagsorden 
gennem Metal Magasinet, Metal Hovedstadens blad, på Metal Hovedstadens hjemmeside 
og ved mail til tillidsrepræsentanterne. 

Varslet til ordinær generalforsamling er mindst 14 dage. Forslag, der ønskes behandlet, 
indsendes til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.  

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse: 

a) Formand (på valg i lige år, for en 2-årig periode) 
b) Kasserer (på valg i ulige år, for en 2-årig periode) 
c) Én brancheansvarlig fra hvert sekretariat. 

De brancheansvarlige er på valg i ulige år for en 2-årig periode. De under punkt 
5c valgte er i kraft heraf medlemmer af bestyrelsen for Metal Hovedstaden 

d) 8 bestyrelsesmedlemmer (5 medlemmer i lige år og 3 i ulige år) 
e) Der vælges en suppleant fra hver branche til Metal Hovedstadens bestyrelse 

(hvert år) som suppleant for de under punkt 5d valgte 



METAL HOVEDSTADEN 

  

Referat Generalforsamling den 4. april 2017 Side 19 

 
f) Kongresdelegerede (i kongres år) 
g) 2 revisorer (hvert år). 

 

Generalforsamlingerne i Metal Hovedstaden følger i øvrigt de i Dansk Metalarbejderforbund 
vedtagne love. 

§ 2. Bestyrelsen (Metal Hovedstaden) 
 
Stk. 1 Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen Metal Hovedstadens højeste myndig-
hed. 

Stk. 2 Bestyrelsen for Metal Hovedstaden fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 3 Bestyrelsen afholder årligt et passende antal bestyrelsesmøder. 

Stk. 4 Bestyrelsen fastlægger fordelingen mellem faglige fællesopgaver, og faglige opga-
ver, der varetages af de brancheansvarlige. 

Stk. 5 Metal Hovedstaden tegnes ved et bestyrelsesflertal, som er bemyndiget til at under-
skrive ethvert dokument vedrørende køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt større 
investeringer. 

Stk. 6 Metal Hovedstaden tegnes i øvrigt af formand og kasserer i forening, herunder ved 
løbende betalinger, samt ved investeringer indtil et bestemt maksimumbeløb, der fastlæg-
ges af Metal Hovedstadens bestyrelse. Der kan meddeles prokura til formand og/eller kas-
serer. 

Stk. 7 Bestyrelsen består af et - efter generalforsamlingens bestemmelse og efter indstilling 
fra bestyrelsen - passende antal medlemmer. 

Stk. 8 Næstformanden konstitueres blandt de brancheansvarlige på førstkommende besty-
relsesmøde efter generalforsamlingen. Næstformanden er ansvarlig for de faglige fællesop-
gaver i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer jf. § 2, stk. 4. 
 
Øvrige bestyrelsesposter konstitueres på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlin-
gen. Herunder indstiller bestyrelsen personer til øvrige interne og eksterne udvalgsposter. 
 
Stk. 9 Om bestyrelsens sammensætning tilstræbes endvidere, at mindst én mere end halv-
delen af bestyrelsesmedlemmerne er valgt blandt branchernes tillidsmænd, dvs. uden for 
kredsen af ansatte og valgte medarbejdere i Metal Hovedstaden.  

Stk. 10 Lærlinge har ret til én repræsentant i bestyrelsen med stemmeret og seniorer har ret 
til én repræsentant uden stemmeret. 
 
§ 3. Personale/faglige medarbejdere 
 
Stk. 1 Daglig ledelse varetager ansættelse, afskedigelse af og fastsættelse af arbejdsvilkår 
for det fornødne personale i Metal Hovedstaden. 
 
Valgte brancheformænd der ikke opnår genvalg, har ret til en godtgørelse, svarende til 6 
måneders løn, jf. § 27, stk. 1, i Forbundets love. Endvidere gælder i dette tilfælde funktio-
nærlovens § 2a. 
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Stk. 2 Den daglige ledelse består af formand, næstformand og kasserer. Formanden er den 
øverste ansvarlige for personaleforhold (personalechef). Formanden kan efter indstilling og 
godkendelse i bestyrelsen uddelegere den daglige ledelse af bestemte personalegrupper til 
andre personer. 
 
§ 4. Økonomi 
 
Stk. 1 Metal Hovedstadens kontingent fastlægges af bestyrelsen på grundlag af et budget 
for det kommende år. 
 
§ 5. Regnskab 
 
Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret. 
 
Stk. 2 En statsautoriseret revisor reviderer Metal Hovedstadens regnskab. 
 
Stk. 3 Der udføres mindst et uanmeldt beholdningseftersyn og bilagskontrol pr. år af den 
statsautoriserede revisor. 
 
Stk. 4 De af generalforsamlingen valgte revisorer fører løbende bilagskontrol. 
 
Stk. 5 Hvert kvartal gennemgår Metal Hovedstadens bestyrelse budgettet i forhold til det i 
kvartalet realiserede driftsresultat og træffer de beslutninger, der måtte anses for nødven-
dige i den anledning.  
 
Stk. 6 Kassereren fremlægger på Metal Hovedstadens bestyrelsesmøde i oktober et forslag 
til budget for det kommende år. Budgettet godkendes senest på bestyrelsesmødet i decem-
ber. 
 
Stk. 7 Bestyrelsen er budgetansvarlig. 
 
Stk. 8 Årsregnskabet godkendes senest af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts til en-
delig godkendelse på generalforsamlingen. 
 
§ 6. Opløsning 
 
I tilfælde af opløsning af Metal Hovedstaden, gælder dog ikke i tilfælde af en fusion, tilfalder 
den beholdne formue, efter at alle passiver er indfriet og omkostningerne ved opløsningen 
betalt, Dansk Metalarbejderforbund. 
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FORSLAG 3 
 
 
Overenskomstforslag - offentlige overenskomster  
 

 
Forslag til overenskomstfornyelsen på det offentlige område i 2018. Vi skal anmode om, at 
de forslag - som måtte blive stillet for staten, regionen og kommunerne - besluttes i det of-
fentlige sekretariats bestyrelse og viderebearbejdes og sendes til forhandling i forbundet. 
 
 
 
Bestyrelsen, Metal Hovedstaden 
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FORSLAG 4 
 
Udtalelse om social dumping 
 
 
Metal Hovedstadens overenskomstkrav om en markant hævelse af mindstelønnen som 
værn mod social dumping, kunne vores forhandlere desværre ikke komme igennem med 
ved de netop overståede overenskomstforhandlinger. Dette ville have vært et vigtigt signal 
om, at vi ikke vil acceptere overenskomstmæssig løndumping. 
 
Kampen mod social dumping er stadig en vigtig sag for hele fagbevægelsen, hvor solidari-
tet og sammenhold er afgørende. 
 
Metal Hovedstaden vil fortsat prioritere dette arbejde højt. 
 
 
Indstillet af  
Metal Hovedstadens bestyrelse 

 


