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Vil du være blandt de første med de seneste nyheder fra afdelingen og i øvrigt følge med i,  
hvad der sker i det daglige på afdelingskontoret, så skal du LIKE:
www.facebook.com/DanskMetalSkjernRingkobing
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Som medlem af 
Dansk Metal kan 
du få Alka Mobil
Med Alka Mobil får du enkle mobilabonnementer til super 
skarpe priser. F.eks. 30 GB data og fri tale for 79 kr./md.

Alka Mobils abonnementer er forudbetalte og indeholder fri tale og sms og har 30 dages 
opsigelse. Vælg mellem enten 7 GB dataforbrug i Danmark eller 30 GB data - inkl 9 GB 
EU data, 200 GB dataforbrug i Danmark eller frit dataforbrug i Danmark. Prisen forudsætter 
kortbetaling eller betaling med MobilePay. Se mere på alkamobil.dk, hvor du også kan se, 
hvilke forbund der er omfattet. Alka Mobil er en del af Alka Fordele A/S.

Se alle abonnementer og priser på alkamobil.dk
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Lokalt medlemsblad for Dansk Metalarbejderforbund 
Skjern-Ringkøbing afd.
Holmegårdsvej 2-4 · 6950 Ringkøbing
Hovednummer: Tlf. 96 74 44 50

Redaktion:  Oplysningsudvalget. Ansvarshavende redaktør:  
Afdelingsformand Carsten Dannemann Kjeldgaard

www.Metal-SkjernRingkobing.dk
E-mail: skjernringkobing@danskmetal.dk
Åbningstider og telefontider på afdelingskontoret: 
Hverdage: 8.30-12.30. Derudover mandag og torsdag 15.30-17.30 
(fortrinsvis forbeholdt dem, der er i beskæftigelse).
Der kan aftales mødetidspunkter uden for de nævnte åbningstider.

NYT FRA AFDELINGS-
FORMANDEN
Hvad der sket i afdelingen siden udgivelse 
af sidste medlemsblad i november 2021. 

I afdelingen er nu kommet videre med 
vores måltal frem mod 2027 som vi tid-
ligere har omtalt i vores strategiplan frem 
mod 2027. Hvorfor måltal? Det er for at 
sikre at vi hele tiden har næsen i sporet, 
for at sikre at afdelingen hele tiden er i 
fremdrift, til gavn for vores medlemmer.
 
Årets generalforsamling
Vi har afholdt vores årlige generalforsam-
ling den 31. marts 2022, hvor 75 medlem-
mer deltog. Vi er rigtig glade for det store 
fremmøde. Generalforsamlingen forløb 
supergodt, med gode debatter. Der blev 
også godkendt de indkommende over-
enskomstforslag, som nu er givet videre 
til forbundet. Vi skal som sagt have vores 
overenskomst fornyet i 2023.
 
Det går godt for danske virksomheder
Vi kan se at det går godt med økonomien 
i Danmark og de danske virksomheder, 
og derfor skal der også være mulighed for 
gode lønstigninger ved de lokale lønfor-

handlinger. 
Vi arbejder på en minimalløns overens-
komst, som betyder at når virksomhe-
derne tjener gode penge, så kan man dele 
mere ud til vores medlemmer, og når det 
ikke går så godt med indtjeningen, så kan 
man holde mere tilbage i forhold til løn-
krav. Og derfor SKAL vi i år kunne se at 
virksomhederne lever op til deres del af 
minimallønsoverenskomsten, for ellers 
vil det ende med at kravene bliver endnu 
større ved fornyelse af overenskomsten 
i 2023, hvor forhandlerne for lønmodta-
gerne så også står med strejkeretten i for-
hold overenskomstforhandlingerne. 

Uddannelse af vores tillidsvalgte
Vi har taget den beslutning at afdelings 
tillidsvalgte skal være nogle af Metals mest 
veluddannede tillidsvalgte, for det har vo-
res medlemmer krav på. Metals medlem-
mer ved ikke hvad de kunne have fået ud 
af en veluddannet tillidsrepræsentant, el-
ler arbejdsmiljø repræsentant, hvis ikke 
de tidligere har prøvet det. Og vi er godt 
i gang med at løfte uddannelsesniveauet.

Fortsættes næste side
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NYT FRA AFDELINGEN

Årshjul
Vi er godt i gang med at lave vores års-
hjul, som kommer til at byde på flere ak-
tiviteter, som vi håber i ønsker at deltage 
i. De vil løbende blive sendt ud til jer som 
arrangementer.

Alt det vi gør i vores afdeling, skal skabe 
»VÆRDI FOR KONTINGENTET« til vores 
medlemmer. 

Formand 
Carsten Dannemann Kjeldgaard

Ny Metal Luftfart
Metal er nu til stede til lands, til vand 
og i luften. Den 6. oktober 2021 stemte 
piloterne ja til at blive en del af Dansk 
Metal. Og den 11. november stemte 
kabinepersonalet også ja. Og fusio-
nen er trådt i kraft 1. februar 2022. 
Det betyder, at Metal har fået en ny 
landsdækkende afdeling, Metal Luft-
fart. Inden længe skal piloterne for-
handle deres overenskomst med SAS 
og der vil Dansk Metal bidrage med 

vores viden om både luftfarten, men 
i særlig grad også det forhandlings-
tekniske spil i den danske model. Og 
med den opmærksomhed, der har 
været på lufthavnen under corona-
pandemien og i den seneste tid, er 
der ingen tvivl om at vi i Metal endnu 
engang skal mestre vores forhand-
lingsevner i den danske model i et 
yderst vanskeligt klima.
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Forhøjede dagpenge 
og højere fradrag  
Dagpengene er en afgørende del af 
den danske flexicurity model. Derfor 
var det også god læsning, da regerin-
gen i udspillet »Danmark kan mere 1« 
har fokus på at styrke værdien af dag-
pengene uden at gå på kompromis 
med, at det fortsat skal være attraktivt 
at tage et arbejde. 
Ledige, der lever op til en række krav, 
kan få et tillæg til deres dagpenge på 
op til 3.649, - om måneden i de før-
ste 3. mdr. af en dagpengeperiode, 
så man vil kunne få udbetalt op til 
23.000, - om måneden. For at være 
berettiget til tillægget skal man have 
været medlem af en a-kasse i de se-
neste 4 år og haft 2 års beskæftigelse 
inden for de sidste 3 år.

Det er også 
glædeligt at 
se, at rege-
ringen i ud-
spillet har fokus på at understøtte, at 
så mange som muligt organiserer sig 
i Danmark, det er jo hele fundamen-
tet for den danske model. 
Regeringen foreslår i udspillet at for-
høje fradraget for fagforeningskon-
tingent fra 6.000 til 7.000 kr. Den 
dagsorden har Dansk Metal været 
spydspids for længe, og det er derfor 
godt for fagbevægelsens medlem-
mer, der nu er dækket ind, men lige-
stillet med arbejdsgiversiden er det 
endnu ikke, for her er der ikke loft for 
fradraget.

Tidlig pension
Mange af Dansk Metals medlemmer 
har haft et langt og til tider hårdt ar-
bejdsliv. De er startet med at arbejde 
som 12 eller 14-årig og har ikke set sig 
tilbage siden. Men for nogle har det 
måske også været for langt og for hårdt, 
og det er kun rimeligt, at de også har en 
værdig vej ud af arbejdsmarkedet.
Den 1. august 2021 kunne de første 
søge om ret til tidlig pension. Vi kan 
se, at mange af Dansk Metals medlem-
mer har været interesserede, og de se-
neste tal viser, at ca. 1.800 medlemmer 
har sendt en ansøgning afsted. 
Den 1. januar i år kunne de første så rent 
faktisk gå på tidlig pension. Indtil vide-

re har 359 af 
Dansk Metals 
medlemmer 
brugt deres 
ret til tidlig 
pension. 
Det har vi i 
Dansk Metal bakket op om fra starten 
af. Muligheden for at stoppe før folke-
pensionen er nemlig en forudsætning 
for, at enderne kan mødes, når folke-
pensionsalderen samtidig bliver sat 
op. For selvom arbejdsmiljøet bliver 
bedre, og de skæve arbejdsstillinger 
bliver færre, så kan ikke alle arbejde 
indtil de er 68, 69 eller 70.
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Få det bedste 
afsæt for 
fremtiden

VIL DU  
VIDE 
MERE? 

Hans Uhd Jakobsen
Chefkonsulent
HUJ@ucrs.dk
Telefon: 6120 7581

Uddannelsescenter 
Ringkøbing Skjern
Skolebyen 5 
6900 Skjern

Lone Strandgaard
Uddannelsesvejl.
LST@ucrs.dk
Telefon: 2299 9065

Du er altid 
velkommen til at 
kontakte os. 
Ring eller skriv til:

Og kom flyvende fra start med en EUD eller 
EUX uddannelse som smed eller mekaniker på 

UCRS

Med en EUX 
får du BÅDE en 

erhvervsuddannelse 
OG en gymnasial 
uddannelse og

kan flyve endnu 
længere!

Pssst!

E
U
X

E
U
D



Selv om vi har fået denne 
fine plads i midten af 

plakaten, så handler det 
ikke om os. Det er nemlig 

ikke os, der gør Dansk 
Metal til noget særligt.

Det er alle jer, der går til 
hver eneste arbejdsdag 
med iver, hjælpsomhed 

og brændende faglig 
stolthed. Vi er her blot for 
at sikre, at I har det godt.
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EU –lovgivning om mindsteløn 
På den internationale scene har EU 
medlemslandene nu stemt om Euro-
pa-Kommissionens forslag om mind-
steløn.
I Metal har vi arbejdet meget seriøst 
med mindstelønsforslaget i flere år. 
Ja, faktisk var det os, der som de første 
forstod alvoren og truslen ved forsla-
get den gang i 2019. Fordi vi vil gøre alt 
for at beskytte den danske model. 
Men også fordi, at det er en demokra-
tisk katastrofe, hvis vores modstandere 
får held med at fifle med EU-traktaten. 
For det står sort på hvidt, at EU ikke må 
lovgive om lønforhold.
Vores skandinaviske kollegaer meldte 
sig også på banen, og vi har haft et 
godt samarbejde med dem. 
Politikerne i Europa-Parlamentet og 
ministrene i Ministerrådet har hver 

især gjort deres 
stilling op. De 
ønsker at lov-
give om mind-
steløn. De for-
slag, der er på bordet nu, er heldigvis 
nogle helt andre end dem, vi oprinde-
lig frygtede. Det er altså lykkedes os og 
vores politikere at udvande forslaget. 
Det virker altså, når vi rykker i fælles-
skab. 
I Dansk Metal så vi helst, at der slet ikke 
kom noget forslag. Men når det ende-
lig skal være, så vil vi naturligvis godt 
kvittere for, at den danske model og 
den svenske model bliver forsøgt und-
taget fra lovgivning. Vi kommer sam-
men med resten af fagbevægelsen til 
at følge forhandlingerne meget tæt. 
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Lønstatistik 
oktober  
kvartal 
2021

Arbejdssted Antal mand I alt løn

AUTOVÆRKSTEDER:

A.V. Vejgaard Ringkøbing/Skjern 5 182,00

Autoforum 5 191,00

Ejner Hessel Mercedes 6 217,00

Bjarne Nielsen 4 181,25

G. Bech-Hansen 7 188,00

Claus Kragh Automobiler

Hydro Autocenter 3 187,50

KH Automobiler 3 174,66

Ringvejens Auto 3 205,00

Skjern Autoservice 5 200,00

Skjern bremser 3 183,66

Superdæk Skjern 3 192,62

Tang Biler 3 174,00

Thybo Biler 2 175,00

Last/bus og dækcenter Vestjylland

Aadum Autoophug 9 171,45

64 186,46

MASKINFABRIKKER:

EagleBurgmann Bredan 32 193,28

Carl C. 7 192,64

Dana Tank 15 180,00

Baettr A/S 64 252,15

H.S.H Lem 5 167,00

IPL Lem 12 186,16

KP Komponenter, Spjald 88 192,71

Kallesøe Maskinfabrik 34 188,38

Landia Lem 29 205,71

Lind Jensens Maskinfabrik 65 188,30

Lin-Ka Lem 21 180,48

Orla Hansens Maskinfabrik 11 181,29

PTI 17 183,54

VP Industries 4 199,02

Vestas Manufacturing 525 204,69

Vestas Northern EU 198 224,97

V M Tarm 121 197,81

1248 205,65

MEKANIKERE & INST.MAGER:

Skjern Elektro 3 178,00

Stampes Elektro 2 201,25

5 187,30

BUREAUER:

JKS Ringkøbing 82 178,29

82 178,29

Skjern-Ringkjøbing 
afdelingen i alt: 1.771 
Løngennemsnit alle 
medlemmer: 203,21

Stigning i forhold til 
oktober kvt. 2020: 
2,39% svarende til  
4,75 kr. i timen

Stigningen er uden Vestas- 
bonussen indregnet.
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MINDRE MASKINFABRIKKER & SMEDEVÆRKSTEDER:

AS Scan 16 208,55

B og J Rocket Rasp 4 200,00

Brejning Smede- & Maskinforretning 2 192,50

EV Metalværk 7 210,45

Ferrodan Maskinfabrik 5 162,21

FH Scandinox 14 209,60

KRAMP DANMARK A/S 3 173,26

Gunnar Guldbrand Entrp.service 5 204,80

Herborg Smede- og Maskinforretning 17 204,00

Lem Beslagfabrik 20 200,11

Solid Production A/S 3 188,75

Stjernholm A/S 7 216,50

Thor Lem 6 190,00

Timan 14 195,28

Skjern Maskinforretning 9 176,76

132 199,25

REPARATIONSVÆRKSTEDER:

Arla Foods 29 201,76

Danmarks Protein 20 200,14

Gåsdal Bygningsindustri 8 199,34

JSB 8 197,32

Nobia Danmark 16 210,00

Skjern Fjernvarmecentral 4 202,18

Skjern Papirfabrik 7 209,80

Troldtekt A/S 7 204,47

Ringkøbing Skjern Forsyning 9 193,72

108 202,21

RØRSMEDE & VVS-VIRKSOMHEDER:

Lem VVS 2 175,00

Lindvig VVS 7 190,00

Ryevad og Henriksen 7 208,86

VVS Centret 3 217,00

Søren Krogh Jespersen 8 214,15

27 203,93

SKIBSVÆRFTER:

H.S. Skibs- og Bådbyggeri: 65 209,95

Vestværftet Hvide Sande 19 208,00

84 209,51

STATS- & KOMMUNALVIRKSOMHED:

Ringkøbing-Skjern kommune 12 220,55

Skjern Tekniske skole 9 205,26

21 214,00
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OPSAGT
– hvad skal du gøre?

 1. Kontakt din Metalafdeling

 2. Få en samtale med dem

 3. Søg job med Metal JobService

 4. Tag efteruddannelse

Få hjælp på: 
danskmetal.dk/opsagt
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På landsplan mangler man lære-
pladser til dem som ønsker at tage 
en erhvervsuddannelse, men så-
dan er det ikke i vores lokalområ-
de. Vi arbejder derfor i samarbejde 
med kommunen, UCRS, lokale 
virksomheder, DI, FH og andre in-
teressenter om at få flere til at tage 
en erhvervsuddannelse. 

Vi har brug for flere lærlinge i vores 
lokalområde, som tager en smede 
og industritekniker uddannelse.  

Vi har brug for den fortælling, at 
hvis man ønsker at videreuddanne 
sig, så er en erhvervsuddannelse et 
stærkt kort. 

I dag viser det sig at ca. 25 % af dem 
som tager en gymnasial uddan-
nelse, ikke ender ud med en ud-
dannelse. Og på vores erhvervsud-
dannelse får man endda en god løn 
under uddannelsen. 

ERHVERVS-
UDDANNELSER
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RELAX OPHOLD I LANDAL SEAWEST
NR. 158 C

Perioder Weekend 2 døgn  
fredag – søndag

Pris pr. døgn
søndag – fredag

Ugepris 
fredag – fredag

18.02.22 – 24.06.22 1.200 kr. 600 kr. 3.000 kr.

24.06.22 – 12.08.22 – – 3.500 kr.

12.08.22 – 14.10.22 1.200 kr. 600 kr. 3.000 kr.

14.10.22 – 21.10.22 – – 3.500 kr.

21.10.22 – 10.02.23 1.200 kr. 600 kr. 3.000 kr.

10.02.23 – 17.02.23 – – 3.500 kr.

Alle udendørsaktiviteterne er til fri afbenyttelse.
Legeland og andre fællesområder inde i centret er også, ligesom dele af sportsaktiviteterne, til fri 
benyttelse – spørg i receptionen hvis det ikke umiddelbart fremgår af informationen i centret.
Man kan også downloade Landal GreenParks-appen, så kan man følge med i aktiviteterne.

FERIECENTER KATTEGAT
BØNNERUP STRAND · NR. C 106

Perioder Weekend 2 døgn  
fredag – søndag

Pris pr. døgn
søndag – fredag

Ugepris 
fredag – fredag

18.02.22 – 24.06.22 1.000 kr. 500 kr. 2.800 kr.

24.06.22 – 12.08.22 – – 3.300 kr.

12.08.22 – 14.10.22 1.000 kr. 500 kr. 2.800 kr.

14.10.22 – 21.10.22 – – 3.300 kr.

21.10.22 – 10.02.23 1.000 kr. 500 kr. 2.800 kr.

10.02.23 – 17.02.23 – – 3.300 kr.

Energiforbruget er indregnet i lejeprisen.
Ud over lejeprisen vil der blive opkrævet et depositum på kr. 500,- Medlemmer, der har 
benyttet afdelingens ferielejligheder i perioden uge 27 til uge 32, kan tidligst booke 
ferielejlighederne fra 1. april det efterfølgende år.

Se mere på www.Metal-SkjernRingkobing.dk

TRÆNGER DU TIL FERIE?
Lej én af Metal Skjern-
Ringkøbings skønne 

ferielejligheder
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SPONSORATER 2022
Dansk Metal har indgået en ny 
3-årig aftale om sponsorat med 
DASU, Dansk Automobil Sports 
Union. 

I løbet af sponsoratet skal DASU 
lave 10 arrangementer med Metal 
Rally, og Metal Rally bliver også en 
del af aktiviteterne på erhvervssko-
lerne, og så køber DASU mindst én 
ny elektrisk bil til klubrally. Mange af 
eleverne på grundfor-
løbene er jo ikke fyldt 
18 år endnu, så de kan 
ikke sidde bag rettet i 
Metal Rally. Derfor har 
sponsoratet også fokus 
på kartingslalom, som 
er professionel gokart. 

Der vil stadig være gra-
tis adgang til baneløb 
på både asfalt- og of-
froad for Metalmed-
lemmer plus en ledsa-
ger.

Dansk Metal har også 
indgået en ny aftale 
med Danmarks Ishockey Union, 
der løber frem til april 2026. Den 
nye aftale giver, ligesom tidligere, 
mulighed for at medlemmer plus 
en ledsager kan komme gratis ind 
til grundspilskampene. For slut-
spilskampe gælder, at der vil blive 
frigivet 200 billetter til medlemmer 
pr. kamp. Det er også en medlems-

fordel, at man til alle landsholds-
kampene på hjemmebane for både 
herrerne og damerne er muligt for 
medlemmer at få op til fire gratis 
billetter pr. kamp. Medlemmerne 
kan desuden følge med på Dansk 

Metals facebookside og 
vinde spændende is-
hockeyudstyr. 

Når kalenderen skri-
ver juli måned, så er 
det også lig med Tour 
de France, hvor Dansk 
Metal er en af de 5 lan-
desponsorer.

Dansk Metal bliver 
massivt til stede i alle 
mål- og startbyer, og 
bidrager på den måde 
til den unikke folkefest, 
som etape-dagene er 
i Danmark. Hvis man 

ikke kan vente med cykelaktiviteter 
helt til juli, så kan alle medlemmer 
følge med i vores kampagne: Fra 
Sofa til Cykel som man finder på 
facebook, hvor der er gode cykel-
tips, konkurrencer osv.




