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Formand Henrik Stilling bød velkommen til de 257 fremmødte medlemmer. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigenter 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

  1. Vedtægtsændringer 

6. Valg 

a) Valg af formand 
b) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 
c) Valg af 4 bestyrelsessuppleanter 
d) 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 et billede og anførte, at i henhold til den 

nye persondataforordning bad han forsamlingen om at give samtykke til at billedet kan 

bruges på hjemmeside m.m. Dem der ikke ønskede at give samtykke skulle kigge ned i 

bordet.  
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Kort efter sidste års generalforsamling skulle vi stemme om den nye 3 årige overenskomst, 

den som er blevet omtalt som vugge til grav overenskomsten. Dette fordi den gav forbedrin-

ger netop fra vugge til grav, med forbedrede barselsregler, fuld løn i op til 13 uger af foræl-

dreorloven, mod tidligere 145,00 kr., fri på barnets 2. sygedag med fuld løn, lærlingesatserne 

blev hævet med 1,7 % pr. år, alle lærlinge får pension fra det fyldte 20. år, tidligere fik de 

ikke pension før de var udlært, hvis de var startet i lære før det 20. år, noget der i ekstreme 

tilfælde betyd en forskel på en ½ mio. kr. når man går på pension. 

Alle imellem vugge og grav får nu også glæde af stigningen på fritvalgskontoen, der i 2019 

er fuld indfaset med en indbetaling på 4 %. En gennemsnitsløn fra 2. kvartal 2017 på 212,26 

kr. i timen giver 16.335 kr. om året på fritvalgskontoen, som jo så kan bruges til det frie valg. 

I gravenden af overenskomsten, er der nu kommet en mulighed for, at man fra 5 år før sin 

pensionsalder kan vælge at konvertere sin fritvalgskonto sammen med sin pensionsindbe-

taling til ekstra fridage. Helt præcist bliver der mulighed for at tilkøbe sig op til 32 dage pr. 

år, der sammenholdt med ferie, søn- og helligdage gør at man næsten kan komme ned på 

en 4 dages uge.  

 
Henrik fastslog, for en god ordens skyld, at årets største FAKE NEWS  - inførelse af en 42 

timers arbejdsuge ikke havde nogen gang på jorden. Derfor stemte 76 % ud af de 57 % ja 

til overenskomsten  

 

At tegne overenskomster er et af vores kerneområder, og en vigtig i brik i organisering 

som et hvervningsværktøj, men det går bestemt begge veje, for at lave en god overens-

komst spiller mange ting ind, men en høj organiserings % er uden tvivl en af dem. 

Henrik Stilling håbede derfor også, at fagbevægelsen vil holde sammen om sammenkæd-

ningsreglen, der betyder at man stemmer sammen, og får alle med i en samlet mæglings-

skitse. Henrik Stilling var udmærket klar over at alle ikke får alt det de havde drømt om, 

men ingen bliver ladt tilbage uden noget. Denne gang havde CO Industri medvind med 

god økonomi og bevist produktivitetsfremgang, hvilket gav os noget at handle med, hvilket 

mange andre områder har nydt godt af, på trods af deres manglende produktivitetsfrem-

gang og dårlig organisering, dem ønsker vi ikke efterlade alene tilbage, vi kan kigge os 

omkring i Europa og se hvad der sker når organiseringen og sammenholdet smuldrer. 

 

Nu er der så overenskomstforhandlinger igen - denne gang på det offentlige område. Må-

ske er vi på vej i konflikt, som forligskvinden indtil videre har udskudt. Omtalte ikke detaljer 

i overenskomsten og forhandlingerne, men fremhævede et kæmpe problem, nemlig lærer-

nes arbejdstid. Henrik Stilling ville ikke kloge sig på hvornår lærerne skal arbejde, men 

mente at lærerene selv skal forhandle, det skal politikkerne ikke blande sig i, det er vold-

tægt af den danske model, når politikkerne begynder at lovgive på så centralt et overens-

komstområde som arbejdstid. 

 

Vores lærlinge er blomsten af Danmarks ungdom. Vores politikere snakker om hvor vigtigt 

det er at unge mennesker tager sig en uddannelse, de siger også at det skal være en er-
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hvervsuddannelse, og at helst 25 % af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddan-

nelse. På landsplan ligger vi nu med en lille fremgang på omkring 19 % og i hovedstads-

området er vi dårligt nået halvvejs, og hvad er så problemet med det? 

Vi mangler allerede faglært arbejdskraft inden for mange af vores brancher, det er jo på 

den korte bane fedt nok, for det øger lønnen for de få, men hurtigt vil vi ramme smerte-

grænsen, og så bliver arbejdet flyttet hen hvor der er arbejdskraft til rådighed, typisk uden 

for landets grænser.  

 

Hvad kan vi gøre? Vi kan sikre at vores virksomheder tager lærlinge, og så mange som 

muligt, vi skal have indført praktikpladsgaranti på virksomhederne. Det ansvar skal jeres 

arbejdsgivere påtage sig, så et ungt menneske ved, at hvis der tages en erhvervsuddan-

nelse, så er man sikker på at komme i mål, samtidig med at man får en lærlingeløn man 

kan leve af. 

 

Vi skal hjælpe til med at udbrede kendskabet til, hvad vi lave., Er I ikke stolte over jeres 

fag og jeres uddannelse, jeres løn og arbejdsvilkår, udbred for pokker den viden, fortæl om 

de muligheder for videre- og efteruddannelse i alle har, hvis I skulle ønske at lave noget 

andet eller flytte jer uddannelsesmæssigt. Et svendebrev er et stolt og hæderkronet bevis 

på viden og kunnen, det er gangbart og anerkendt i hele verden, og er med til at skabe 

velfærd i tusindvis af familier, men uddannelse behøver ikke stoppe med et svendebrev, i 

dag kan det være et middel til at læse videre, det er den mulighed vi skal huske at fortælle 

med. 

 

Hvorledes kan man bilde sig selv ind, at det virker som troværdig politik at anbefale unge 

mennesker at tage en erhvervsuddannelse på en erhvervsskole samtidig med at man bli-

ver ved med at beskære dem. Erhvervsskolerne skal fortsat spare 2 % pr år. 2 % lyder 

måske ikke af så meget, det vil jeg minde jer om til jeres lokale lønforhandlinger.  

Når det så endelig lykkes at råbe politikkerne op, så sker der noget, nu skal skolerne have 

et løft. Der tilføres 170 millioner hurra! De har bare lige taget 270 millioner, det skal man 

være politiker for at kalde et løft. 

 

Det er en ond spiral jo færre elever, jo færre taxameterpenge til skolerne og derved flere 

besparelser. En ting er forældet udstyr, noget andet er fyrede lærere og mangel på 

samme. 

Så nye kloge politikere der stopper med at lave besparelser på vores tekniske skoler, 

praktikpladsgaranti på virksomhederne, og hvor gode historier til de unge og deres mødre 

om alle de muligheder vi som stolte faglærte har, det må være vejen frem. 

 

Hvordan går det så med de lærlinge vi har. Det går godt, de kommer stort set alle i arbejde 

ligeså hurtigt som de bliver udlært. I efteråret kørte vi en 5 ugers kampagne, hvor vi mødte 

117 lærlinge der manglede et medlemskab. Vi får ca. 400 nye lærlinge om året, så 117 på 

5 uger fortæller lidt om udfordringen. Her skal vi hjælpe hinanden med at få organiseret de 
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nye lærlinge. Henrik Stilling opfordrede til at tage en snak med lærlingen når han starter og 

fortælle om vigtigheden af et medlemskab om sammenhold og fællesskab. 

 

Siden sidste generalforsamling har vi i forbindelse med OK-17 kampagnen besøgt over 

500 arbejdspladser, når der bliver valgt nye tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter, når vi 

kører lærlingekampagne og når vi bare vil ud og hilse på og vise at der er levende menne-

sker bag ved girokortet.  

 

En stor del af besøgene gennemføres af vores 2 organisatorer Jacob og Nick for. De er 

uden tvivl med til at sikre vi kan holde den høje organisering. 

Henrik kom med en opfordring til dem der endnu ikke havde haft besøg af os om at sige til. 

 

I løbet af efteråret starter vi en ny indsats, hvor vi vil ud og ønske alle vores nye udlærte 

lærlinge tillykke med svendebrevet, og overrække dem en lille svendegave. Samtidig tager 

vi selvfølgelig en snak med dem om hvad vi går og laver i deres fagforening. Her vil det 

være dejligt med opbakning fra jer tilfredse svende, og det skulle gerne være med til at 

tage brodden af chokket, når kontingentet går fra lærlinge kontingent på 150 kr. til svende-

kontingent på 550 kr. samtidig med at de jo også til at betale for deres a-kasse. 

Med ca. 400 udlærte hvert år, giver det en del hovedbrud at få koordineret alle de besøg, 

men det skal nok lykkes, så bliver vi i 2018 også synlige på jeres virksomheder. 

 

Tak til Metal Hovedstadens ungdomsudvalg for at forsætte det gode arbejde med hele ti-

den at have nye arrangementer på plakaten, godt arbejde og en stor velkomst til Metal Ho-

vedstaden nye lærlingeformand Arron Stears der blev valgt på ungdomsgeneralforsamlin-

gen i marts. 

 

I 2017 var der kommune- og regionsvalg, og tak til alle medlemmer - hverdagens helte - 

der tager kampen i Jeres kommuner og i regionen. Vi havde 24 medlemmer af Metal Ho-

vedstaden, der stillede op og vi kom stort set hele spektret rundt med jeres politiske stå-

steder. Heldigvis blev en del også valgt ind, og det er det vi har behov for, dygtige fag-

lærte, der vil tage ansvar i vores kommuner. Vi havde lavet 5 statements, som vi ønsker at 

der skal arbejdes med i kommunerne:  

1) Mere velfærd og mindre ulighed 

2) Sociale klausuler i vores kommuner som et værn mod social dumping 

3) Vi vil have flere praktikpladser i kommunerne 

4) Hvis der udliciteres, skal der skeles mere til kvalitet end til pris 

5) Så ønsker vi flere billige boliger i vores kommuner, så vores børn kan blive boende i 

kommunen når de flytter hjemmefra 

 

5 medlemmer blev i denne omgang valgt ind. Stort tillykke til Erik Nielsen borgmester i 

Rødovre, Thomas Gyldahl borgmester i Herlev, Jan Jacobsen viceborgmester i Tårnby, 

Franz Hansen, som stadig holder på i Brøndby og til Erik Gregersen som fortsætter i Regi-

onen. Også et tillykke til borgmesteren i Tårnby, Allan, som er elektriker.  
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Til jer der ikke kom ind denne gang, tak for indsatsen, op på hesten igen, nu er der 4 år til 

at sikre det bliver jeres tur næste gang, for vi har brug for dygtige faglige folk, til at holde 

de stive embedsfolk i kommunerne op på hverdagen for vores medlemmer, men også 

sikre at vores kommuner ikke helt glemmer erhvervslivet. 

 

Henrik driller Københavns kommune, som han i øvrigt holder meget af, lidt med at anbe-

fale Formel 1 til København. Cykelstier er fint, men vi har mange erhverv der har behov for 

veje at køre på, og når kommunen nu snart er plastret til med boliger, skal vi også kunne 

transportere ud til de kommuner der satser på erhvervslivet, og her vil jeg gerne fremhæve 

Hvidovre kommune, som sammen med mange af jer aktive kolleger i Hvidovre arbejder på 

at udbygge Avedøre Holme til et endnu større erhvervsområde, hvor vores arbejdspladser 

kan ligge i fremtiden. 

 

Hvad var lige det der skete i året der er gået? Solgte vi virkelig guldægget og hjerteblodet 

Alka. Ja det gjorde vi, og vi fik guld for ægget ved at sælge til Tryg et kundeejet forsikrings-

selskab. Børsen havde opgjort værdien af Alka til 4-5 mia. kr. Alka blev solgt for 8,3, mia. 

kr. og det vel at mærke uden at det kostede på de goder vi har i Alka i dag. Det blev aftalt 

at de rabatordninger der er i Alka fortsætter 5 år frem – uopsigeligt. Tryg ønskede 10 år, 

men med den udvikling der er i forsikringsbranchen var vurderingen, at vi står bedre frit om 

5 år, til at indgå forhandlinger om en ny aftale. 

Var Alka hjerteblod, det var det for godt 14 % af Dansk Metals medlemmer, for det var den 

procentdel der brugte det. 

 

Hvad gør vi så med pengene fra salget? Metal får godt 670 mio. kr. ud af salget. 670 mio. 

kr. som er en del af vores strejkemidler. Pengene investerer vi i ungdomsboliger. På Mole-

stien er der et ledigt stykke jord som der skal bygges 640 ungdomsboliger på. Disse boli-

ger kan lejes af lærlinge, medlemmers børn og børnebørn, således de også får mulighed 

for at bo og uddanne sig i København. En investering der skaber værdi for kontingentet, 

og giver et bedre afkast af vores strejkemidler. 

 

Metalskolen i Jørlunde er fødekæde for vores dygtige tillidsfolk, den skal også have et løft. 

Skal vi fortsat lave de bedste aftaler, skal I også have de bedste omgivelser. Skolen blev 

50 år i marts 2018 og vi skænkede sammen med de andre afdelinger et billede til skolen, 

en nyfortolkning af Agitatoren. Der blev også skrevet en ny arbejdersang, og nu kommer 

der så nye badeværelser, vinduer, varmeanlæg osv., således at skolen kommer til at frem-

stå i en version 2020 og bliver klar til mindst 50 år mere. 

 

Noget for medlemskabet i den mere underholdende afdeling. Metal Ligaen. Dansk Metal 

har siden 2014 været navne- og hovedsponsor for Metal Ligaen og Metal Cup.  

Alle i medlemmer har sammen med en ledsager haft gratis adgang til alle kampe i grund-

spillet samt alle kampe i Metal Cup. Desuden har medlemmer fået rabat på billetter til slut-

spillet. Hver sæson har der været ca. 40.000 indgange til ishockey på Metals medlems-

kort. Det skal ses i lyset af at Metal Ligaen normalt har cirka 400.000 tilskuere pr. sæson. 
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Dansk Metal forlængede for nyligt aftalen for Metal Ligaen, så den nu gælder frem til april 

2022. Det betyder, at Metal medlemmer også fremover har gratis indgang til grundspils-

kampe. 

 

Metal Speedway League 

Dansk Metal er også sponsor i dansk speedway og siden 2010 har Dansk Metal lagt navn 

til den bedste danske speedway liga, Metal Speedway League. 

Alle medlemmer af Dansk Metal har gratis adgang til alle matcher i Metal Speedway Lea-

gue – også semi- og superfinalen. Dansk speedway er en af verdens bedste, og sponsora-

tet giver altså både synlighed og konkrete medlemsfordele. 

Det betyder blandt andet, at når I går til speedway, vil I altid møde Metal – der er altid en 

Metal-afdeling til stede. Så mød op og få en snak og få lidt ekstra ud af kontingentkro-

nerne.  

 

LO-FTF 

I 2015 holdt både FTF og LO kongres, her blev det besluttet at afsøge mulighederne for en 

fusion til en stor stærk hovedorganisation. 

Efter godt 2 års forarbejde, hvor det politiske grundlag - formål, indsatsområderne og den 

centrale struktur er på plads, afholdes der 13. april ekstraordinær kongres i LO og FTF om 

ikke tiden er til at danne en stor stærk fælles hovedorganisation. Det er Dansk Metals klare 

holdning at tiden er inde nu. 

I LO hovedstaden som vi er en del af, har vi allerede et godt samarbejde med FTF senest 

med samarbejdet om Danmark for velfærd, som var et LO Hovedstaden projekt, der star-

tede i Virumhallen i foråret 2017, og senest resulterede i den store tillidsmandskonference 

på landsplan i Odense i efteråret. 

 

Medlemskommunikation 2.0 

Metal Magasinet er blevet til tre magasiner – et industri-magasin, et for transportområdet 

og et for it, tele og medie-medlemmer. 

På danskmetal.dk er der kommet et såkaldt personligt feed. Her kan man vælge at læse 

historier om det, der passer på lige netop én selv – man kan vælge et brancheområde, og 

inden for det kan man få historier, der passer på om man er under uddannelse, i arbejde, 

ledig eller senior. 

Det er også her man kan ændre, at man hellere vil have et magasin med et andet tema 

end det man har fået. Man får kun tilsendt et magasin, men kan selvfølgelig læse dem alle 

sammen på hjemmesiden. Noget af det, der arbejdes på er at man skal kunne abonnere 

på elektroniske udgaver af de magasiner, man ikke selv får med posten. 

Vi er en del af den digitale udvikling. Vores historier skal være lette at dele på de sociale 

medier.  

Metal Hovedstadens blad fortsætter med at udkomme med 2 blade om året som i kender 

dem. Vi er ikke klar til 3 forskellige udgaver, men vi vil også forsøge at komme mere på de 

elektroniske medier som Facebook, og bruge den mulighed for at lægge flere nyheder ud. 

Ny struktur 
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Vi arbejder benhårdt på at komme medlemmerne nærmere, og målrette os mere til jeres 

specielle arbejdsområder. 

Vi arbejder på 11. år på at blive en afdeling, og til sommer kommer vi et skridt videre, vi la-

ver i forbindelse med en naturlig afgang fra huset, en sammensmeltning af 2 mindre sekre-

tariater til et samlet stærkt sekretariat, i den forbindelse vælger vi også at gå lidt ned i dag-

lig ledelse, vi er i dag 6 valgte ledere til 31 ansatte, det mener vi nok vi skulle kunne klare 

med 5 ledere. Den ledelse vi frigiver, vil vi investere i at ansatte en IT nørd, en der kender 

IT branchen og vores uddannelser på område. Vi tror på, at vi ad den vej kan blive endnu 

bedre til at organisere. 

Vi er allerede i gang på 2 fronter. Metal Hovedstaden har det seneste halve år har været 

med i et pilotprojekt i Dansk metal, hvor vi har tilbudt et dobbelt medlemskab af Dansk IT - 

en interesse organisation, der kan tilbyde efteruddannelse og kurser målrettet netop den 

type af vores medlemmer, der arbejder inden for IT og Data, noget der kan bekræfte vores 

legitime ret til at være fagforening på dette område, vi er ansvarlige for deres uddannelser, 

men kan nu også tilbyde relevant efteruddannelse til dem, ligesom vi på den anden front 

også har skabt et IT netværk. Vi tror på, at vi ved at ansatte en ny medarbejder, som er 

ekspert på IT Data området, kan sikre en endnu bedre organisering her. 

 

Vi vil allerede i starten dyrke vores lærlinge, så vi kan få dem med i vores netværk, og på 

den lange bane få dem til at åbne døre for os på deres virksomheder, og når vi så først er 

inde, har vi ekspertviden på deres fag og relevant efteruddannelse at tilbyde dem. 

 

Vi skal have overbevist Dansk Metal om fortsat at tilbyde medlemsskab af Dansk IT, så vi 

kan fortsætte med at tilbyde relevant efteruddannelse, så skal vi have hverdagen i det nye 

supersekretariat til at køre på skinner, vi mangler bl.a. et navn, men i hverdagen hedder 

afdelingen Metal Hovedstaden. Vi skal ud og finde eksperten, som kender vores uddannel-

ser inden for IT data i bund, men som også kan organisere indenfor området. 

 

Hvordan vil medlemmerne så opleve et stort supersekretariat? I hverdagen skal I fortsætte 

med at henvende jer til jeres afdeling Metal Hovedstaden, og de faglige der i dag arbejder i 

sekretariaterne skal selvfølgelig fortsætte med at udvikle deres specialområder, med den 

store viden de har, vi sikrer blot at større vidensdeling og fleksibilitet, når vi sætter flere an-

satte sammen, der kan sparre i hverdagen. Der hvor I vil opleve en forskel, er der hvor vi 

satser yderligere på IT området, og på specialbrancheområderne. Vi har i dag branche-

klubber inden for ventilation, køl, guld og sølv, kopimaskiner, cykler, låse, elevator og me-

dicinalbranchen og IT netværket for bare at nævne en del af dem. 

I brancheklubberne går vi ned i særlige områder og til branchemøder kommer der typisk 

ca. 20-25 medlemmer, og det er selvfølgelig mere interessant at diskutere løn- og arbejds-

forhold i egen branche. Brancheklubberne er et område vi gerne vil udbygge, men det 

kræver at medlemmerne kommer til os, og fortæller hvad den næste brancheklub skal be-

skæftige sig med. Der er altid en faglig fra huset med til branchemøder, så vi sikrer at vi-

densdeling fra møderne bliver forankret i fagforeningen. 
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Som tidligere nævnt vælger vi at gå ned i ledelse nemlig fra 6 til 5. Det er også derfor vi 

har vedtægtsændringer med i dag. Vi ønsker nemlig at øge antallet af valgte til Metal Ho-

vedstadens bestyrelse fra 8 til 9 fra arbejdspladserne. § 2 stk. 9 er tilbage fra de oprinde-

lige vedtægter og beskriver at vi tilstræber at mindst en over halvdelen af bestyrelsen er 

valgt blandt tillidsfolk fra arbejdspladserne, med de nye ændringer bliver det 9 fra arbejds-

pladserne, en lærlingerepræsentant, 5 fra Metal Hovedstaden og en seniorrepræsentant. 

 

Arbejdsmiljø 

Arbejdet med arbejdsskaderne har desværre ikke udviklet sig positivt, idet regeringens ud-

flytning af Arbejdsmarkedets erhvervssikring til Vordingborg og Kolding har betydet, at en 

del af de bedste medarbejdere har forladt Arbejdsmarkedets erhvervssikring. Sagsbe-

handlingstiden er stadigvæk lige lang, men positivt er det dog, at de ekstraordinært har sat 

resurser af til at få færdigbehandlet de ældste sager. Metal Hovedstaden har således kun 

2 sager tilbage som er mere end 13 år gamle. 

Arbejdsmarkedets erhvervssikring bruger i ulykkessager ca. 2 års sagsbehandlingstid, hvis 

der så også skal træffes en afgørelse om erhvervsevnetab ved arbejdsbetingede lidelser, 

så går der ca. 3 år. 

 

En del af vores skadelidte og syge medlemmer pådrager sig yderligere helbredsproblemer 

i form af psykiske skader på grund af jagten fra Jobcentrenes side. 

 

Vi ønsker reformer af Arbejdsskadesikringsloven og den sociale lovgivning, og der er da 

også et stærkt politisk krav om dette, så selv Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen 

har indset dette. Der er nedsat et ekspertudvalg og der er forhandlinger i gang. Vi må så 

afvente resultatet af disse, men tiderne for de skadelidte bliver næppe gyldne, men kan gå 

fra sort til lysebrun. 

 

Forsikringsselskaberne har i beretningsperioden strammet gevaldigt op og anker flere og 

flere afgørelser fra Arbejdsmarkedets erhvervssikring i håbet om at spare penge. Det lyk-

kedes desværre i mange tilfælde. Det eneste positive er at de sager som Ankestyrelsen 

fastholder til fordel for medlemmet, skal forsikringsselskaberne betale renter af, og det vel 

og mærke de dyre procesrenter og det fra første afgørelsestidspunkt. Det er dyrt for sel-

skaberne at tage fejl. 

 

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 videre 

er det kun PTSD ”Post traumatisk stress syndrom” som bliver anerkendt, og vi har i Metal 

Hovedstaden haft den første af den slags sager som er anerkendt. 



METAL HOVEDSTADEN 
  

Referat Generalforsamling den 10. april 2018 Side 9 

 

 

Vi har i beretningsperioden fået 92 nye sager og afsluttet 113. Pt. er der gang i 185 sager. 

Samlet erstatning i de 113 sager udgør lige knap 10 mio. kr. 

Mange af arbejdsskadesagerne er bundet op på det sociale sygedagpenge system, hvor 

stramninger rammer helt skævt og utilsigtet, og mange kommuner sætter en ære i at 

sende de syge rundt i endeløse arbejdsprøvninger, og lange udsigtsløse rehabiliterings 

forløb blot for at spare penge. Vores socialrådgiver Margit Risnæs kæmper en stædig 

kamp mod det uretfærdige system og hjælper vores medlemmer det bedste hun kan og 

klager stort set over 90 % af de afgørelser der kommer fra Jobcentrene. Margit har pt. 44 

sager i gang. 

 

Nye overenskomster 

På det faglige område, har der også været fart på. Vores dygtige faglige kollegaer i huset 

har i perioden kørt over 250 faglige sager på alt fra usaglige opsigelser til manglende løn 

og konkurser. Det har skaffet medlemmer erstatninger på over 10 mio. kr. 

Samtidig har der heldigvis også været plads til godt gammeldags fagforeningsarbejde som 

indgåelse af nye overenskomster, det være sig på såvel danske som udenlandske ar-

bejdspladser. På de udenlandske er det typisk en social klausul vi benytter som værktøj til 

at indgå aftalerne, på de danske er det alt fra den gode dialog til presset med mandantar 

erklæringerne fra kollegaer, om at de forlader arbejdspladsen, hvis ikke der bliver indgået 

overenskomst. I 99 % af tilfældene er det nok. Vi havde en enkelt cykelhandler der prø-

vede at have fagbevægelsen stående foran sin dør med faner og tale om dårlige løn- og 

arbejdsvilkår med hans kunder. Det tog en dag, så var der også overenskomst der.  

 

Erstatninger til vores medlemmer der er kommet til skade på deres arbejde, eller snydt på 

anden vis for deres løn og tilgodehavender samt indgåelse af overenskomster, det er rig-

tigt fagforeningsarbejde. 

 

100 % organisering 

100 % organisering, er et nyt projekt vi prøver at løbe i gang i afdelingen. Tillidsfolk fra de 

første 10 af vores virksomheder har allerede været på et kursus, hvor vi prøver nye værk-

tøjer til at få fuld organisering på virksomhederne. De gode dage hvor eksklusivaftaler med 

arbejdsgiverne sikrede, at alle var medlem af fagforeningen, når de startede, ja de er for 

længst forbi. I dag er det jer der skal sikre sammenholdet og medlemskabet på arbejds-

pladserne. Tidligere i beretningen er nævnt, hvordan vi arbejder med lærlinge og deres or-

ganisering, men det skal ikke fritage svendene og lade dem køre frihjul og nasse på vores 

overenskomster og på de lokalaftaler der laves. Derfor laver vi nu kurser i 100 % organise-

ring. Tit starter det med at få lavet en klub på arbejdspladsen, så man allerede når en ny 

kollega starter, kan signalere, at her har vi et sammenhold, og alle er fagligt organiseret. 

En eventuel tillidsrepræsentant skal ikke stå alene med denne opgave, det er en fælles 

udfordring at få alle organiseret, så vi ikke får kollegaer til underminere arbejdspladsen for 

egen vindings skyld. 
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I 99 % af tilfældene drejer det sig om pris, og at det er for dyrt at være medlem, uden at 

man overhovedet ved hvad et fagforeningsmedlemskab i Metal Hovedstaden koster. Det 

koster at være medlem af en rigtig fagforening 550 kr. om måneden før fradrag. De 209,75 

kr. går til afdelingen det samme som det har kostet de sidste 12 år. Det lave afdelingskon-

tingent har den økonomisk ansvarlige bestyrelse besluttet at fastholde i 2018. 

 

550 kr. pr måned før fradrag for at være medlem af en rigtig fagforening der sikrer ordent-

lige arbejdsforhold og godt arbejdsmiljø, ved til stadighed at uddannet i forvejen dygtige 

arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsfolk. Det er rigtigt fagforeningsarbejde. At sikre at vo-

res uddannelser stadig er i top, således at et svendebrev fra en af vores mange uddannel-

ser stadig er anerkendt i hele verden som et bevis på en førsteklasses uddannelse. Det 

gør vi jo ved at sidde i alle skolebestyrelser og lokale uddannelsesudvalg sammen med jer 

for at sikre kvalitet på alle niveauer både for lærlingen, men også på efteruddannelsesom-

rådet, det er rigtigt fagforeningsarbejde. 

 

Goderne på overenskomsterne er rigtig svære at gøre op i kr. og øre, for hvad er værdien 

af fuld løn under sygdom, hvis man ikke er syg. Den del vi kan gøre op snart 4 % på frit-

valg, 8 % i pension, 4 % i søn- og helligdagsbetaling samt 5 feriefridage opgjort til en 

værdi på 2,5 % giver i alt 18,5 %. Det er der altså nogen der ikke vil betale 550 kr. pr må-

ned for. De mener de får det alligevel, men det er jo langt fra sikkert det bliver ved, hvis de 

ikke får meldt sig ind i en rigtig fagforening. Hvis vi fortsat skal stå stærkt ved overens-

komstforhandlingerne overfor arbejdsgiverne kræver det en fortsat høj organisationsgrad. 

Vi holder nu kurserne for at hjælpe jer med at få de sidste med, og lyder det interessant, 

så kom op til mig efter generalforsamlingen, så kan vi få en snak om, hvordan vi får jer 

med på næste hold. Man behøver ikke at være tillidsvalgt, man skal bare have lysten til at 

sikre, at vi kan få vores kontingent indbetaling tilbage. 

 

2 gutter fra Rumænien behøvede at komme på kursus for at forstå vigtigheden af at stå 

sammen nemlig 2 tillidsfolk på Metroen. Flemming Andersen fra Industri og Byg har fået 

rigtig god kontakt med de 2 herrer, så nu oplever vi det drømme scenarie, at vores uden-

landske medlemmer selv organiserer sig, med andre ord, så har de lavet deres eget 100 

% organiseringsprojekt, med deres kollegaer som kommer fra hele Europa. Flemming ta-

ger turen til Sydhavnen, hvor metroarbejderne bor i camp og her mødes de, når de har fri, 

og som vores danske rejsefolk gør, så skal de jo have noget for hånden når de alligevel er 

her i landet, så hvis Flemming indfinder sig ved 18-tiden om aftenen, så er der fuld knald 

på i Campen, hvor snakken går på mange sprog, men nok mindst dansk. Flemming har 

sammen med Dan og Vasile fundet vejen til at få organiseret metalarbejderne på metroen. 

Flemming kigger ind ca. hver 14. dag, så klarer Dan og Vasile indmeldelserne i hverda-

gen, fuldstændig som i gør på jeres arbejdspladser. På metroen er der bare mange for-

skellige kulturer og mange der ikke har haft tiltro til fagbevægelsen før, det får de nu, fordi 

det er deres egne tillidsfolk der overbeviser dem. 
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Statistik 

Vi havde et godt besøgt møde her i huset med over 100 deltagere til en debat om lokal 

lønforhandling, og her er statistik et rigtig godt værktøj, for hvem vil ikke gerne vide hvad 

naboen eller andre virksomheder i branchen tjener. Det kræver at I melder jeres lønninger 

ind, så stor tak til alle jer der gør det, til jer der er i tvivl om det bliver gjort fra jeres virksom-

hed, så gå ind på Metal Hovedstadens hjemmeside, klik på statistik, og find jeres egen 

virksomhed. Er den der ikke, er der noget der tyder på at I ikke sender statistik ind. Synes I 

tallene virker forkerte, så kontakt os, så vi får rettet op på det. 

Skal vi bruge statistikker i vores forhandlinger, skal de være rigtige, og det bliver de kun 

med jeres hjælp. Vi samler kun ind 2 x om året nu, så det er endnu vigtigere nu her op til 

de lokale lønforhandlinger, hvor der burde være rigelig med luft i virksomhedernes over-

skud til at dele med jer. 

Rigtig god fornøjelse, og husk nu at melde jeres lokale lønforhandlingsresultater ind til os 

hurtigst muligt, så andre kan nyde godt af jeres resultater. 

 

En anden statistik er vores jobformidlingsstatistik, med over 160 jobformidlinger af ledige 

medlemmer i 2017, var der stor ros til vores a-kasse for det gode arbejde. 

 

Vores ledighed er i dag historisk lav med 2.1 %. Det betyder også, at mange ledige ikke 

når at benytte vores mange tilbud om efteruddannelse og karriereplan inden de er i ar-

bejde igen Henrik Stilling mindede om, at man ikke behøver at være ledig for at tage efter-

uddannelse få lagt en karriereplan eller lavet et lyn cv. 

 

E learning 

Som indspark til lønforhandlingerne nævnte Henrik nogle muligheder for at højne egen 

værdi. 

Vi kan satse på at vores arbejdsområde bliver ramt af flaskehalsproblematikken, altså at 

der bliver mangel på lige præcis en bestemt uddannelse, så skal arbejdsgiveren få lov at 

betale kassen for arbejdskraft, når han altså ikke kan få andre, men der er nok er en 

grænse for hvor meget vi kan kræve mere i løn før virksomheden lukker eller flytter uden-

lands. 

Vi kan også prøve at uddanne os, vi har igen og igen talt om uddannelsesfondene IKUF 

osv. nu ovenikøbet med fuld løn inden for mange områder, men nu har Dansk Metal også 

åbnet for et andet tilbud, E-learning eller Metals online kurser, hvor man kan lære stort set 

alt hjemme fra sin egen pc. 

  

Log dig på hjemmefra og lær sprog, lær om Windows, lær Office pakken med Word, Excel 

og PowerPoint mm., opnå færdigheder om ledelse og økonomi eller forskellige IT kurser 

på certifikat niveau, og gør det gratis, gør det hjemmefra, og gør det når det passer dig.  

  

4 nye kollegaer 

Vi har fået et par nye ansigter i huset siden sidste års generalforsamling. 
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I A-kassen er Bitten startet som sagsbehandler. Bitten er en gammel kending af huset, da 

hun tidligere har arbejdet i Dansk Metal. 

Michael Olsen, tidligere tillidsmand hos Andersen biler, er startet som faglig også i A-kas-

sen. Michael skal arbejde med jobformidling, efteruddannelse, cv samtaler, karriereplaner 

m.m. 

Nick vores nye organiser er startet pr 1. januar 2018, og sidst så er vi i gang med vores 

elev nr. 2 nemlig Muhammed. 

 

Det betyder vi i dag er 31 valgte og ansatte i huset. 

 

Medlemsudviklingen  

går den rigtige vej, vi har siden nytår haft en fremgang på 0,4 %. Vi startede skidt i 2017 

med en stor tilbagegang i første kvartal, men med den fremgang vi er kommet i gang med 

i 2018, har vi snart hentet det tabte. 

Pt. er vi i dag 30 medlemmer færre end ved udgangen af 2016, altså på 16 måneder, set i 

lyset af, at der hver måned bliver meldt ca. 100 nye ind og ud af afdelingen så skal vi nok 

få indhentet det tabte i løbet af året. 

 

Det betyder at vi samlet set også holder styr på økonomien, og for 12. år i træk har uæn-

dret kontingent i Metal Hovedstaden.  

 

Selvom vi løbende vedligeholder vores dejlige hus, så er sidste nyt vores automatiske 

døre og i løbet af sommeren giver vi kælderen en slat maling 

 

Henrik afsluttede med at sige en stor tak til alle medarbejderne. Tak for en kæmpe indsats 

i året der gået. Alt det der er omtalt her i beretningen var jo aldrig nået uden jeres store 

indsats og arrangement. Forventningerne til jeres indsats i det kommende år bliver selvføl-

gelig ikke mindre, men til gengæld kan vi i samlet flok kan løfte opgaven og fortsat være 

Danmarks bedste Metal afdeling.  

 

Det var dejligt at se så mange til generalforsamlingen. 

 

Herefter blev beretningen sendt til debat: 

  
Debat 2018 

 

Henning Søe: Vil gerne have en lovgivning som tvinger arbejdsgiverne til at tage lær-

linge, og hvornår får vi en praktikpladsgaranti. 

 

Kim Lykkegaard: Takkede Henrik Stilling for en rigtig god beretning. Synes at vi for øje-

blikket på det offentlige område er vidne til et stærkt sammenhold. Var utilfreds med pro-

ceduren i forbindelse med sammenlægningen af TK og offentlige sekretariat. TK ønskede 
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ikke den løsning bestyrelsen har vedtaget. TK havde afleveret et forslag til ændringer i fe-

bruar måned. Synes det var beklageligt at forslaget ikke var lagt i materialet til generalfor-

samlingen. Ønskede at vi kunne lære af denne proces. Afleverede forslaget til dirigen-

terne 

 

Arron Stears: Mange i skolepraktik er utilfredse med skolepraktikken. Mange firmaer 

sender skolepraktikelever tilbage i skolepraktik.  

 

 

Henrik Stilling svarede til 

 

Henning Søe: Vi håber på at den nye praktikpladsgaranti kommer til at virke. Der er lavet 

et nyt system hvor der udregnes hvor mange lærlinge virksomhederne skal have, og hvis 

der ikke tages nok, så får man en bøde. 

 

Kim Lykkegaard: På det private område er der sammenkædningsreglen, og Henrik Stil-

ling mente, at den skal vi beholde.  

Synes ikke at Kim Lykkegaard var helt ærlig om beslutningsprocessen i forbindelse med 

sammenlægningen af TK og Offentlige. Sammenlægningen handler om hvordan vi forde-

ler ressourcerne i Metal Hovedstaden, og er et ledelsesværktøj. Henrik Stilling mente ikke 

at det bliver et problem for medlemmerne. Branchesekretariater med 2 ansatte er ikke til 

gavn for medlemmerne, fremover bliver der 5 der deler viden. TK´s ændringsforslag var 

blevet behandlet i bestyrelsen, og her blev det forkastet. Sekretariatet blev oplyst om, at 

hvis de ville have forslaget med på generalforsamlingen skulle det fremsendes igen. 

 

Aron Stears: Henrik Stilling er vred over korte aftaler Skal vi prøve at lægge en blokering 

på at virksomheder kun må tage den samme lærling x-antal gange.  

Yderligere debat til beretningen. 

 

Bue Christiansen: På TK´s årsmøde var der mange der ikke kunne se sig selv i en sam-

menlægning. Mente ikke der var lyttet til bekymringerne fra TK´s årsmøde.  

 

 

Henrik Stilling svarede til 

 

Bue Christiansen: Der er åbnet op for at TK stadigvæk kan have deres bestyrelse. Der 

er en naturlig afgang der gør at vi kan vælge at skære ned i ledelsen, og vi investerer så i 

en faglig medarbejder inden for IT-området. Der kommer også et bestyrelsesmedlem 

mere fra arbejdspladserne i Metal Hovedstadens bestyrelse. 

 

Yderlige debat til beretningen. 
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Stig Poulsen, DR. Mente ikke det var en dårlig beslutning med sammenlægning af TK og 

Offenlige, men måden den er udført på er ikke rigtig. Mente ikke bestyrelsen i TK var ble-

vet behandlet respektfuldt. Når vi kommer til ændringsforslagene til vedtægterne ville Stig 

Poulsen argumentere for hvorfor TK mener, at forslaget skal være anderledes. 

 

Henrik Stilling svarede: 

 

at han var ked af at processen var blevet opfattet forkert, det er vigtigt med inddragelse, 

og når 2 sekretariater samles så samles også 2 bestyrelser, som vi skal værne om. 

 

Yderligere debat til beretningen. 

 

Jens Kjeldsen, DSB: TK´s repræsentanter i bestyrelsen (undtagen Preben Christensen) 

har stemt for sammenlægningen. Vi gik positive fra hinanden på det møde der blev af-

holdt mellem de 2 bestyrelser. 

 

Kim Kusk Jensen, Konica-Minolta: havde heller ikke havde stemt for. 

 

John Nielsen, Metal Hovedstaden: Forstod ikke polemikken. Der bør kun være én leder 

i Metal Hovedstaden.  

 

Beretning blev herefter sat til afstemning og  

 

 vedtaget. 

 

 

AD 4.  Regnskab 

 

Kassereren gennemgik regnskabet for Metal Hovedstaden for 2017. 

 

Ole Bested: Skulle ejendommens værdi ikke være højere, når afdeling 16 er ude. Udgifter 

til tyverialarmen er steget, dækker dette over nogle en gangs investeringer. 

 

Kaj Nielsen: Der er en hel del nye investeringer. Værdiansættelsen af huset er ikke ander-

ledes selv om afdeling 16 er ude af Lyngsiehus. 

 

Henning Søe: Når nu egenkapitalen hele tiden stiger, er der så plads til at ansætte nogle 

flere. 

 

Kaj Nielsen svarede: At ny ansættelser løbende diskuteres i ledelse og bestyrelse. 
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Regnskabet for Metal Hovedstaden blev herefter  

 

godkendt 

 

 

AD 5. Indkomne forslag 

 

 

Henrik Stilling motiverede forslaget fra Metal Hovedstadens bestyrelse. 

 

Forslaget findes sidst i referatet 

 

Stig Poulsen, DR: Fremlagde og argumenterede for ændringsforslaget fra TK´s bestyr-

else. 

 

§ 2 A, Stk. 1 – ændringsforslag. 

 

Metal Hovedstadens generalforsamling beslutter et passende antal branchesekretariater. 

Metal Hovedstadens bestyrelse fastlægger opgavernes fordeling mellem sekretariaterne. 

Motivering: Væsentlige ændringer i fagforeningen, bør kun kunne besluttes af generalfor-

samlingen. 

 

 

§ 1, stk 5, pkt. C - ændringsforslag 

 

En brancheansvarlig fra hvert sekretariat. De brancheansvarlige er på valg i ulige år for en 

2-årig periode til Metal Hovedstadens bestyrelse. Kandidater til valg som brancheansvar-

lig skal have meddelt deres kandidatur til Metal Hovedstadens bestyrelse senest 7 dage 

før generalforsamlingen. 

Motivering: Da det er på generalforsamlingen de brancheansvarlige vælges, bør det også 

være der man skal melde sit kandidatur. Det oprindelige forslag til ikke kunne forhindre 

kupdagsorden. 

 

§ 2 A, Stk. 5 - ændringsforslag 

 

Årsmødet vælger det antal bestyrelsesmedlemmer – ud over den brancheansvarlige – til 

Metal Hovedstadens bestyrelse, som generalforsamlingen har besluttet at sekretariatet er 

berettiget til. Yderligere vælges en suppleant. 

Motivering: Vi ønsker at genoplive årsmødet til et forum, hvor der kan tages demokratiske 

beslutninger af betydning. Yderligere sikres det, at bestyrelsesmedlemmer vælges af dem 

som de repræsenterer, ikke af seniorer. 
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Michael, Rigshospitalet Glostrup: Ønskede en nærmere forklaring på hvad stk. 5 i Me-

tal Hovedstadens forslag til vedtægtsændringer går ud på.  

 

Henrik Stilling: Stk. 5 handler om at hvis vi er blevet enige om at der skal vælges 9 TR, 

så skal der skal være en ligelig fordeling, så alle brancher repræsenteres i Metal Hoved-

stadens bestyrelse. 

 

Jens Kjeldsen: Generalforsamlingen vælger de personer der skal sidde i bestyrelsen. 

Sekretariaterne beslutter hvem der skal opstilles til bestyrelsen. 

 

 

TK´s forslag blev herefter sat til afstemning. 

 

Ændringsforslag 1. Forslaget blev   

 forkastet. 

 

Ændringsforslag 2. Forslaget blev 

  forkastet. 

 

Ændringsforslag 3. Forslaget blev   

 forkastet. 

 

Herefter blev Forslag 1 fra Metal Hovedstadens bestyrelse sat til afstemning. 

 

Forslaget blev   

 vedtaget. 

 

 

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 de hidtidige som 

valgt. Henrik Stilling er derfor 

   genvalgt. 

 

b) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 

 

René Stegger, Henning Søe, Jens Christian Kjeldsen, Stefan Rasmussen og Flemming 

Hjort Mikkelsen. 

 

 blev enstemmig valgt for en 2-årig periode. 
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c) Valg af 4 bestyrelsessuppleanter 

 

Nikolaj Lundsgaard, Jacob Ringgaard, Kim Lykkegaard og Jesper Gudmandsen 

 

 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 håbede på at se mange til 1. maj, Fami-

lietræf den 16. juni, filmen om Lizette Risgaard, som vises i Dagmar den 23. april og ikke 

mindst til Classic Car i Århus. 

 

Referent: Hanne Rosenmejer 
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FORSLAG 1 
 
Vedtægtsændring § 1, stk. 5 d 
 
Fra 8 bestyrelsesmedlemmer til 9 (5 medlemmer i lige år og fra 3 til 4 i ulige år) 
 
samt 
 
tilføjelse 
 

§ 2. A  Branchesekretariater 
 
Stk. 1 Metal Hovedstadens bestyrelse fastsætter et passende antal branchesekretariater 
og fastlægger opgavernes fordeling mellem dem. 
 
Stk. 2 Branchesekretariaterne afholder årsmøde hvert år i 4. kvartal. 
 
Stk. 3 Årsmødet indstiller i lige år en brancheansvarlig til valg for en 2-årig periode på den 
efterfølgende ordinære generalforsamling i Metal Hovedstaden. 
 
Stk. 4 Kandidater til valg som brancheansvarlig skal være branchesekretariatets besty-
relse i hænde senest 7 dage før årsmødet. 
 
Stk. 5 Årsmødet indstiller et efter Metal Hovedstadens bestyrelse fastsat antal kandidater 
fra hvert branchesekretariat til Metal Hovedstadens bestyrelse, jf. § 1, nr. 5 d, samt én 
suppleant. 
 
Stk. 6 Branchesekretariatet vælger på årsmødet en branchesekretariatsbestyrelse. Års-
mødet fastsætter selv bestyrelsens antal, men det tilstræbes at sikre så bred en repræ-
sentation som muligt. 
 
 
 


