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KAROSSERITEKNIKER

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

MEDLEMSBLAD FOR

NOVEMBER 2021 · 30. ÅRGANG

Læs bl.a. om:

Nyt fra afdelingsformanden

Lønstatistik

Ny faglig sekretær



Nu kan du få
Alka Mobil
Alka har i mange år gjort forsikring enkelt og billigt 
for deres kunder. Nu gør de det samme for dit mobil
abonnement. Som medlem af Dansk Metal kan du få 
Alka Mobil med fri tale og 7GB data for kun 59 kr./md.  
Det er en superskarp pris. 

Se mere på alkamobil.dk

Abonnementet er forudbetalt og indeholder fri tale og sms samt 7GB dataforbrug i Danmark 
og har 30 dages opsigelse. Prisen forudsætter kortbetaling. Se mere på alkamobil.dk. 
Alka Mobil er en del af Alka Fordele A/S.



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 er der sket i afdelingen siden udgi-
velse af sidste medlemsblad i maj 2021? 
Vi har i afdelingen arbejdet videre med 
udvikling af afdelingen indenfor mange 
forskellige områder. Og så har vi forsøgt 
at lægge grundstenene til en stærk afde-
ling i fremtiden for medlemmerne. Vi har 
haft afholdt vores årlige generalforsam-
ling, som var en rigtig god generalfor-
samling med gode debatter og drøftelser 
om fremtiden. Her gennemgik forman-
den også afdelingens visioner frem mod 
2027. 
Vi har også fået et nyt ansigt på vores 
kontor i vores faglige afdeling. Vi har 
nemlig ansat vores nye faglige sekretær 
Henning Brink Hansen, som startede i 
afdelingen 1. oktober. Henning skal være 
med til at styrke vores faglige arbejde til 
gavn for vores medlemmer. 
Formanden er også startet på en rundtur 
for at besøge vores tillidsvalte ude på ar-
bejdspladserne. Og det er blevet taget rig-
tig godt imod fra både virksomheder og 
de tillidsvalgte. 
Der har været en landsdækkende lærlin-
gekampagne i ugerne 43-47, hvor afde-
lingen satte stor fokus op at komme ud på 

arbejdspladserne op besøge vores lærlin-
ge. Kampagnen havde blandt andet stor 
fokus på lærlinges løn. Det viser sig at der 
for lærlinge er fejl i 6 ud af 10 lønsedler. 
Derfor opfordrer vi vores lærlinge til at få 
lavet et løntjek.
Afdelingen har også for første gang haft 
en erhvervspraktikant i hele uge 43. Det 
var Malthe fra 9. klasse, som godt kunne 
tænke sig at vide noget mere om, hvad 
man laver i en rigtig fagforening og vide 
noget om, hvordan den danske arbejds-
markedsmodel hænger sammen.
Vi er også blevet mere aktive på de so-
ciale medier, for at vores medlemmer kan 
følge med i, hvad vi går og foretager os i 
afdelingen. Herfra kommer der også ser-
vicemeddelser ud til vores medlemmer. 
Alt det vi gør i vores afdeling skal skabe 
»VÆRDI FOR KONTINGENTET« til vores 
medlemmer. 

Formand 
Carsten Dannemann Kjeldgaard
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NYT FRA AFDELINGEN

Feriepenge fra 
overgangs-
året
Hvis du har feriedage 
tilbage fra overgangs-
året til den nye ferie-
lov, gælder det om at 
få dem brugt inden 
nytår i år. Ellers mister du retten til 
dem.
Har du gammel ferie stående, fra før 
den nye ferielov trådte i kraft 1. sep-
tember 2020? I så fald skal du passe 
virkelig godt på. For hvis du ikke hol-
der den gamle ferie inden 31. decem-
ber i år, mister du dagene. De kan 
nemlig ikke overføres til 2022, og de 
kan heller ikke udbetales.
Normalt kan man overføre ubrugte 
feriedage fra år til år efter aftale med 
arbejdsgiveren. Og sådan vil det også 
være fremover. Men lige præcis for 
overgangsåret til den nye ferielov, er 
det lidt anderledes.
I overgangsåret sidste år havde vi et 
særligt kort feriesår på kun fem må-
neder: fra 1. maj til 30. september 
2020, hvor man havde op til 16,64 fe-
riedage til rådighed.
Dem, der ikke nåede at afholde alle 
deres 16,64 feriedage fra det korte fe-
riesår sidste år, har automatisk fået 
dem overført til i år. Til gengæld skal 
de afholdes senest den 31. december

i år. Ellers bortfalder retten til afhol-
delse og betaling, De kan altså ikke 
overføres.
Hvor mange dage har jeg? 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har 
ubrugte feriedage fra det korte ferieår, 
så spørg din arbejdsgiver. 
Hvis du er ledig eller har været ledig i 
perioden, kan du på www.danskme-
tal.dk/ferieregnskab og se, om du har 
optjent ret til feriedagpenge fra Me-
tals a-kasse. Dit ferieregnskab opda-
teres automatisk med oplysninger fra 
Indkomstregistret. 
Husk, at du skal bruge arbejdsgiver-
optjent ferie, inden du kan afholde 
dage med feriedagpenge.

Generalforsamling
Afdelings årlige generalforsam-
ling afholdes i Laugesen Have den 
31.03.2022 kl. 19.00, med spisning fra 
kl. 18.00.
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Juleslikposer til faglige 
medlemmers børn
Der vil blive sendt tilmeldingssedler 
ud til tillidsvalgte, som de hænger op 
på opslagstavlen så man kan skrive 
på, hvor mange slikposer man skal 
have. Faglige medlemmer kan få slik-
poser til deres børn, som er op til og 
med 14 år. Er der ikke en tillidsvalgt på 
din arbejdsplads, så er du som med-
lem altid velkommen til at komme 
forbi afdelingen og hente slikposer til 
dine børn.

Jul på Bundsbæk Mølle
Vi har desværre fået aflysning fra 
Bundsbæk Mølle igen i år, om at der 
ikke bliver et julearrangement her 
i 2021. Vi er derfor i gang med at se 
om vi kan finde på noget andet. Så 
hold øje med din mail, og afdelingens 
Facebook-side. 

JUL

Seniorgeneralforsamling
Metal Skjern - Ringkøbing
Onsdag den 15. dec. 2021
kl. 10.00 i Laugesens Have, 
Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Indkomne forslag.

4.  Valg af bestyrelsesmedlem. 
 På valg: Kaj Møller Jensen  
 (modt. ikke genvalg)
  Nyvalg 2 nye bestyrelsesmed-

lemmer

5. Valg af bestyrelsessuppleant.
  På valg: 
 1. suppl. John Knud Nielsen
 2. Suppl. Huggo Thuesen

6. Valg af seniorformand.
 Nyvalg

7. Eventuelt.

Kl. 11.00 er der julefrokost med 
afslutning kl. 14.00.

Tilmelding senest den 7. dec. 
2021. 

På bestyrelsens vegne
Pia Schimmell Casper
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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.

KAROSSERITEKNIKER

SKIBSMEKANIKER

CYKELMEKANIKER

RUSTFASTSMED

INDUSTRITEKNIKER

SMED GULDSMED

SKIBSMONTØR

DATATEKNIKER

INDUSTRITEKNIKER

AUTOMATIKTEKNIKER

INDUSTRITEKNIKER

FLYTEKNIKER

MOTORCYKELMEKANIKER

SERVICETEKNIKER

LASTVOGNSMEKANIKER VÆRKTØJSMAGER

AUTOMEKANIKER

IT-SUPPORTER

AUTOMEKANIKER

EVENTTEKNIKERSERVICETEKNIKER

SMEDRUSTFASTSMED

MØD OS 
PÅ
FACEBOOK



Bredgade 20
6920 Videbæk

www.paulex.dk

Paul Johansen (jur.rådg.) Peter Hilligsø (Adv.fm)

ADVOKATHJÆLP TIL METALS MEDLEMMER 
- ring og hør om dine muligheder på 9717 2244

Lotte Bliddal (H) Michael Jørgensen (H) Berit Holmstrøm (L)

9732 1166    landbobanken.dk
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Lønstatistik 
april  
kvartal 
2021

Arbejdssted Antal mand I alt løn

AUTOVÆRKSTEDER:

A.V. Vejgaard Ringkøbing/Skjern 5 176,00

Autoforum 5 191,00

Ejner Hessel Mercedes 6 214,00

Bjarne Nielsen 3 185,00

G. Bech-Hansen 7 182,00

Claus Kragh Automobiler 2 155,00

Hydro Autocenter 3 187,17

KH Automobiler 3 174,66

Ringvejens Auto 3 205,00

Skjern Autoservice 5 200,00

Skjern bremser 4 190,00

Superdæk Skjern 3 192,62

Tang Biler 3 175,84

Thybo Biler 2 175,00

Last/bus og dækcenter Vestjylland 1 170,00

Aadum Autoophug 9 171,45

64 185,73

MASKINFABRIKKER:

EagleBurgmann Bredan 32 193,28

Carl C. 7 192,64

Dana Tank 15 180,00

Baettr A/S 57 223,37

H.S.H Lem 5 167,00

IPL Lem 12 186,16

KP Komponenter, Spjald 91 184,99

Kallesøe Maskinfabrik 27 189,79

Landia Lem 30 205,68

Lind Jensens Maskinfabrik 79 197,47

Lin-Ka Lem 21 180,48

Orla Hansens Maskinfabrik 6 192,81

PTI 17 197,08

VP Industries 4 189,37

Vestas Wind Systems Lem 525 204,69

Vestas Northern EU 165 224,86

V M Tarm 121 197,81

1214 203,52

MEKANIKERE & INST.MAGER:

Skjern Elektro 3 169,00

Stampes Elektro 4 205,40

7 189,80

BUREAUER:

JKS Ringkøbing 82 178,29

82 178,29

Skjern-Ringkjøbing 
afdelingen i alt: 1.749 
Løngennemsnit alle 
medlemmer: 201,27

Stigning i forhold til 
april kvt. 2020: 
1,07% svarende til  
2,12 kr. i timen

Stigningen er uden Vestas- 
bonussen indregnet.
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Skjern Elektro 3 169,00

Stampes Elektro 4 205,40

7 189,80

BUREAUER:

JKS Ringkøbing 82 178,29

82 178,29

MINDRE MASKINFABRIKKER & SMEDEVÆRKSTEDER:

AS Scan 19 208,55

B og J Rocket Rasp 6 189,00

Brejning Smede- & Maskinforretning 2 192,50

EV Metalværk 7 203,81

Ferrodan Maskinfabrik 5 162,21

FH Scandinox 13 204,81

KRAMP DANMARK A/S 3 173,27

Gunnar Guldbrand Entrp.service 4 203,00

Herborg Smede- og Maskinforretning 17 204,00

Hoven Smede & Maskinforretning 5 177,80

Lem Beslagfabrik 19 197,73

Solid Production A/S 3 188,75

Stjernholm A/S 6 216,53

Thor Lem 6 190,00

Timan 11 195,28

Skjern Maskinforretning 9 176,76

135 196,83

REPARATIONSVÆRKSTEDER:

Arla Foods 34 194,62

Danmarks Protein 21 198,56

Gåsdal Bygningsindustri 8 199,34

JSB 8 197,32

Nobia Danmark 16 210,00

Skjern Fjernvarmecentral 4 199,70

Skjern Papirfabrik 7 209,80

Troldtekt A/S 7 204,47

Ringkøbing Skjern Forsyning 9 193,72

114 199,67

RØRSMEDE & VVS-VIRKSOMHEDER:

Lem VVS 2 175,00

Lindvig VVS 3 190,00

Ryevad og Henriksen 7 208,86

VVS Centret 8 190,00

Søren Krogh Jespersen 8 214,15

28 200,54

SKIBSVÆRFTER:

H.S. Skibs- og Bådbyggeri: 66 209,96

Vestværftet Hvide Sande 16 208,00

82 209,58

STATS- & KOMMUNALVIRKSOMHED:

Ringkøbing-Skjern kommune 13 211,91

Skjern Tekniske skole 10 197,51

23 205,65
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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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STRESS-VEJLEDER
Henning Brink Hansen har taget 
uddannelse som stressvejleder, 
hvor han har lært at hjælpe med 
at finde ud af om en person har  

stress samt, hvad man kan gøre 
for at komme videre ved hjælp af 
forskellige tiltag. Men også hjælp 
til, hvad man måske skal lade være 
med at gøre fremadrettet eller i en 
periode. Vi håber medlemmerne 
vil gøre brug af Henning i fremti-
den, hvis man føler at trivslen i ar-
bejdslivet er blevet svært.  
Husk på at alt foregår under tavs-
hedspligt, så du kan roligt kontakte 
Henning i afdelingen.

ERHVERVSPRAKTIK
Vores erhvervspraktikant har 
selv fået lov at fortæller om sin 
praktik hos os ved Dansk metal 
Skjern-Ringkøbing:

Mit navn er Malthe Vang. Jeg har 
været i praktik ved Dansk Metal i 
Ringkøbing. Grunden til jeg valgte 
Dansk Metal er fordi min far er til-
lidsrepræsentant i fagforeningen, 
og så kunne jeg godt tænke mig at 
få mere information om det juridi-
ske arbejde i en fagforening, fordi 
jeg planlægger at blive jurist i frem-
tiden. I mit praktikforløb har jeg 
lavet følgende ting: hjulpet til med 
papirarbejde, lært at regne lønsed- 
ler ud, været på lærlingebesøg, lært 
at lave et cv, og noget nyt til Dansk 
Metals hjemmeside. Jeg blev især 
overrasket, da jeg så hvor mange 

lærlinge, der har fejl i deres løn og 
hvor meget arbejdspladsen egentlig 
skylder dem fordi de ikke husker på 
at give dem de to lønstigninger de 
har ret til. Jeg syntes det har været 
en rigtig fed uge. Jeg kan klart an-
befale folk at tage i praktik samme 
sted som jeg.

Malthe
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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

19.02.21 – 25.06.21 1.200 kr. 600 kr. 3.000 kr.

25.06.21 – 13.08.21 – – 3.500 kr.

13.08.21 – 15.10.21 1.200 kr. 600 kr. 3.000 kr.

15.10.21 – 22.10.21 – – 3.500 kr.

22.10.21 – 11.02.22 1.200 kr. 600 kr. 3.000 kr.

11.02.22 – 18.02.22 – – 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

19.02.21 – 25.06.21 988 kr. 416 kr. 3.070 kr.

25.06.21 – 13.08.21 – – 3.277 kr.

13.08.21 – 15.10.21 988 kr. 416 kr. 3.070 kr.

15.10.21 – 22.10.21 – – 2.393 kr.

22.10.21 – 11.02.22 728 kr. 208 kr. 1.925 kr.

11.02.22 – 18.02.22 – – 2.393 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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VELKOMMEN TIL VORES NYE 
FAGLIGE SEKRETÆR I AFDELINGEN
Henning Brink Hansen

Henning blev udlært på LEGO A/S 
i 1998, som automatikmekaniker 
(automatikmekaniker hedder ud-
dannelsen i dag). Efter endt uddan-
nelse startede Henning hos Nor-
dex vindmøller som montør. Efter 
noget tid vendte Henning tilbage 
til Lego, hvor han på natholdet blev 
Talsmand for reparatørerne på nat-
holdet.
I 2005 ville LEGO flytte den afd. 
Henning arbejdede i til udlandet, 
derfor søgte han job hos  Arla i Nr. 
Vium, hvor han arbejdede i vedli-
geholdelsesafdelingen i pakkeriet.
I 2007 ville Henning gerne fra nat-
hold til daghold, så han startede 
hos HTH køkkener i Ølgod, i Tek-
nisk service. Her var han så privi-
legeret at blive valgt som Tillidsre-
præsentant. Her har han deltaget 
i flere af de super gode kurser, der 
findes i Dansk Metal, som blandt 
andet er grundkurserne fra G1 til 
G4 for tillidsrepræsentanter, stress- 
vejlederen og spydspids-uddan-
nelsen.
I 2019 blev han opfordret til at søge 
ind i 3F Varde-Billund som faglig 
medarbejder. Den udfordring kun-
ne Henning ikke lade ligge, så han 
fik prøvet kræfter med transport-
området og det grønne område 
hos 3F.

Nu er Henning kommet hjem til 
Dansk Metal igen og det føles vir-
kelig som at komme hjem, som 
Henning siger…. Citat Henning - 
»Nu skal vi have lavet Danmarks 
bedste Metal-afdeling endnu bed-
re«. Vi siger at fremtiden er fag-
lært, men det er også lig med øget 
behov for en stærk fagbevægelse, 
som modvægt til de større og mere 
magtfulde virksomheder, som vi 
møder i dag.
Vi håber at I alle vil tage rigtig godt 
imod vores nye faglige sekretær 
Henning Brink Hansen




