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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:
http://www.facebook.com/DanskMetalSkjernRingkobing

Læs om:
En formand takker af

Lønstatistik

Den nye overenskomst

Relax ophold
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Med Alkas indboforsikring
er du altid rigtigt dækket

En indboforsikring dækker dit private indbo, hvis 
du f.eks. er uheldig og kommer ud for indbrud eller 
brand. Alle i husstanden er omfattet. For at gøre det 
enkelt, har Alkas Forbunds Indboforsikring ikke noget loft 
for værdien af dit samlede indbo. Det kalder vi sumløs 
dækning. Så er du altid rigtigt dækket.

Medlemmer af Dansk Metal får Alkas Forbunds 
Indboforsikring til kun 1.418 kr.*  

LÆS MERE PÅ ALKA.DK/METAL ELLER 
RING TIL OS PÅ 70 12 14 16

Brug dine
medlemsfordele
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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 Helge Albertsen.

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 de, der er i beskæftigelse).
Der kan aftales mødetidspunkter udenfor de nævnte åbningstider.
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En formand takker af
Jeg vil gerne benytte denne mulig-
hed gennem det lokale medlems-
blad at takke for jeres opbakning 
gennem 30 år i afdelingens tjeneste.

Dette blad var faktisk min idé til-
bage i slut-firserne, hvor jeg sad i 
bestyrelsen for afdelingen. Og da 
jeg så blev valgt som kasserer d. 1/3 

1990 blev det én af mine opgaver at 
få bladet i gang. Det har været min 
opgave siden at få bladet i trykken. 
Dengang vakte det opsigt, at et fag-
foreningsblad blev finansieret ved 
annoncer fra private firmaer!!

Der kan være god grund til at over-
veje, om den digitale udvikling ikke 
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løber fra bladet, som evt. kunne er-
stattes af månedlige nyhedsbreve 
direkte til medlemmernes mailboks.

Tusind tak til de, som dengang valg-
te mig til afdelingens tjeneste. 

Tusind tak til de mange medlem-
mer, der hvert 3. år på vores gene-
ralforsamling har genvalgt mig og i 
2002 som afdelingsformand.

Det har været en fantastisk tid og 
et privelegium at have et job som 
smelter sammen med interessen 
for fagligt arbejde og det at kunne 
hjælpe andre mennesker, der står i 
en vanskelig situation.

Tusind tak for samarbejdet med de 
mange bestyrelsesmedlemmer i af-
delingen, jeg har samarbejdet med 
igennem årene.

Tusind tak for samarbejdet med vo-
res mange tillidsrepræsentanter, der 
i årenes løb har været en del af afde-
lingen. Det har været skønt sammen 
med jer at løfte den faglige indsats på 
arbejdspladserne til gavn for vores 
menige medlemmer og jeres indsats 
for at organisere nye kollegaer.

Tusind tak for samarbejdet med 
vores arbejdsmiljørepræsentanter, 
som også igennem årene har kæm-
pet for et godt arbejdsmiljø til vores 
menige medlemmer.

Tusind tak for samarbejdet med vo-
res seniorbestyrelsesmedlemmer og 

de mange hyggelige seniorudflug-
ter og julefrokoster – I slipper nok 
ikke for mig, når jeg nu bliver senior.

Og tusind tak for samarbejdet med 
mange af vores lokale firmaer.

Kort beskrivelse af nogle overskrifter 
fra årene siden 1990:

1990 
Afdelingskasserer Metal Ringkøbing

1994 
Mener jeg det var, blev jeg distrikts-
kasserer i det gamle Metal distrikt 3

1994 
Det gav en plads i a-kassens hoved-
bestyrelse – jeg skabte en del uro, da 
jeg også dengang godt kunne være 
kritisk og kontroversiel.

1995 
Blev jeg af Metal udpeget til at sidde 
i det regionale arbejdsmarkedsråd i 
det daværende Ringkøbing Amt – 
nu bygyndte afdelingens indsats på 
arbejdsmarkedspolitikken. Det har 
siden fyldt meget. Bla. Husker jeg 
især, at vi udtænkte voksenlærlin-
geordningen. Det har siden betydet 
meget for mange tusinder ufaglær-
te, der har fået en uddannelse.

1995 
Det gav en plads i Forbundets ar-
bejdsmarkedsudvalg, hvor jeg har 
siddet siden. Det har givet afdelin-
gen indflydelse på Forbundets ar-
bejdsmarkedspolitiske indsats.
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Husk at nedennævnte satser er mind-
stesatser - du eller din TR må gerne for-
handle dem højere

Pladsen her og pladsen i a-kassens 
HB kastede dengang en del studie-
ture af sig til flere europæiske lande 
og hovedstæder – det var spænden-
de og lærerigt. Turene blev senere 
desværre afskaffet.

1997 
Nordsøværftet lukkede. Det var trist 
– værftet var med til at løfte det fag-
lige niveau i vores område – der var 
mange af vores arbejdspladser og 
selvfølgelig gav det en voldsom ar-
bejdsbyrde i en periode i afdelingen 
– både LG-sager og ledigehedssa-
ger for 200 medlemmer. Men det er 
i den situation, en fagforening også 
skal være klar.

Mange andre firmaer er lukket i ti-
dens løb – bl.a. Tim maskinfabrik. 

Men alligevel har vi generelt formået 
at skabe nye arbejdspladser, så vores 
ledighed blandt vores medlemmer 
generelt set har været meget lav.

2002 
Blev valgt som afdelingsformand 
efter den stærke smed Bent Frede-
riksen, som jeg stadig savner. Han 
foreslog mig som i 1990 som kas-
serer og vi havde et tæt og fortroligt 
samarbejde gennem 12 år. Det ud-
viklede sig til et godt venskab – jeg 
har meget at takke ham for og det 
kunne have været skønt, hvis han 
kunne have været med til min sidste 
generalforsamling.

2003 
Blev Metal Skjern Ringkøbing skabt 
ved en fusion mellem Skjern og 
Ringkøbing. Det var med til at styrke 
den faglige indsats i hele den nye 
kommune, som kom få år senere.

2005 
Blev jeg formand for den lokale LO 
sektion.

Det gav afdelingen indflydelse på 
den lokale arbejdsmarkeds- og er-
hvervspolitik, hvor jeg har siddet og 
sidder i en række udvalg og råd.

2010? 
Jeg mener det var deromkring, at 
jeg kom i Forbundets hovedbesty-
relse.

Det jeg husker som en af de skelsæt-
tende beslutninger var, da vi under 
Helle Thornings regering sagde nej 
i Metals HB til Corydons oplæg til 
3-partsforhandlingerne, hvor vi på 
forkant skulle give afkald på 2 fri-
dage. Så blev han pigesur og aflyste 
3-partsforhandlingen.

Jeg var én af de mange på HB-mø-
det, der var inde med en indtræn-
gende opfordring til at sige nej.

Men ellers har der været taget man-
ge gode beslutninger, som har bragt 
Forbundet dertil, hvor vi er i dag er 
med en god økonomi og en stærk 
moderne organisation.



6

fra ufaglært  
til faglært  
på rekordtid

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:
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2017 
Flyttede afdelingen i de nye lokaler. 
Jeg husker den morgen, hvor jeg 
drejede ind på parkeringspladsen, 
hvor det slog mig; vi vælter sku de 
par gamle huse og bygger et nyt.

Det er én af de store beslutninger, vi 
har truffet i bestyrelsen og på gene-
ralforsamlingen – tak for det.

Jeg har altid været meget stolt over 
at være jeres først kasserer og si-
den formand – at være formand for 
2000 stolte faglærte Metaller – det 
bliver man beæret og stolt over.

Jeg har gjort mit bedste for at tjene 
jer og I skal vide, at den opbakning, 
som I hvert 3. år har givet mig, har 
betydet meget mere end I måske 
tror – det betyder meget, når man 
sidder med i udvalg og råd og ved 

forhandlingsbordet, at 
man for det første føler 
en stærk opbakning, 
men også at de øv-

rige ved bordet ved, at der står 2000 
faglærte bag den person uden uro 
på bagsmækken. Det betyder rigtig 
meget, når vores afdeling skal have 
indflydelse.

Jeg synes selv, at jeg afleverer en af-
deling i god form til den nye ledelse. 
Økonomien er god med 18 mill. Kr. 
på kontoen – medlemstallet stabilt 
– nyt hus, som er betalt – 2 ferielej-
ligheder til medlemmerne, som er 
betalt og suverænt den laveste kon-
tingent blandt metalafdelingerne i 
Danmark.

Der er plads til at udvikle afdelingen 
i nye retninger. Man skal ikke gå i de 
gamle fodspor på alle områder.

Og en afdelingen, der er respekt 
omkring i eksterne kredse.

Og nok det vigtigste; nogle dygtige 
og rare kollegaer på kontoret, som 
leverer en god service til vores med-
lemmer - tak til jer for mange gode 
timer. 

Jeg kunne skrive meget mere  
– måske en bog engang?

Tusind tak alle sammen  
– vi ses derude

 Helge



Jernbanegade 2 · Lem · Tlf. 9975 2400
E-mail: hotel@smedegaarden.dk 

www.smedegaarden.dk

Ring eller mail efter  
vores brochure  
på mad i  
og ud af  
huset

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



9

SKAL DER SKE 
NOGET NYT?
Metal KarrierePlan er for dig,  
der fx ønsker mere spændende  
opgaver på jobbet, nyt arbejde 
eller måske højere løn.

Bestil din plan nu på  
danskmetal.dk/karriereplan

Jeg bøvler  
meget med min ryg, 

så jeg vil gerne  
læse videre
Jens, 29 år

Jeg vil gerne  
have tig- og mag- 
svejsecertifikater

Ivan, 50 år
Jeg er på  

udkig efter et kursus 
i it-netværk
Ole, 53 år

235x297 KarrierePlan.indd   1 29/04/2019   15.31MM0219_Industri.indb   21 30/04/2019   14.05
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Lønstatistik 
oktober 
kvartal 
2019

Arbejdssted Antal mand Ialt løn

AUTOVÆRKSTEDER:

A.V. Vejgaard Ringkøbing/Skjern 5 182,80

Autoforum 6 185,00

Ejner Hessel Mercedes 6 213,58

Bjarne Nielsen 3 185,00

G.Bech-Hansen 8 182,00

Claus Kragh Automobiler 1 155,00

Hydro Autocenter 4 184,00

KH Automobiler 3 174,66

Ringvejens Auto 4 185,00

Skjern Autoservice 5 200,00

Skjern bremser 3 188,00

Superdæk Skjern 4 184,25

Tang Biler 3 176,00

Thybo Biler 2 175,00

Last/bus og dækcenter Vestj 2 155,00

Aadum Autoophug 10 170,65

69 183,58

MASKINFABRIKKER:

EagleBurgmann Bredan 36 191,43

Carl C. 9 180,56

Dana Tank 12 178,00

Baettr A/S 45 210,88

H.S.H Lem 6 169,88

IPL Lem 12 186,16

KP Komponenter, Spjald: 90 193,14

Kallesøe Maskinfabrik 36 182,53

Landia Lem 30 200,50

Lind Jensens Maskinfabrik 70 187,30

Lin-Ka Lem 21 180,48

Orla Hansens Maskinfabrik 8 186,59

PTI 15 184,83

VP Industries 30 195,83

Vestas Wind Systems Lem 349 203,71

Vestas Northern EU 165 224,75

V M Tarm 167 183,68

1101 199,14

MEKANIKERE & INST.MAGER:

Skjern Elektro 3 168,00

Stampes Elektro 5 205,40

8 191,38

BUREAUER:

JKS Ringkøbing 111 164,58

111 164,58

Skjern-Ringkjøbing 
afdelingen ialt: 1690 
· Løn gennemsnit alle 
medlemmer: 195,37

Stigning i forhold til 
oktober kvt. 2018: 
0,34% svarende til  
0,67 kr./timen.

Stigningen er uden Vestas- 
bonussen indregnet.
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JKS Ringkøbing 111 164,58
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MINDRE MASKINFABRIK. & SMEDE VÆRKSTEDER:

AS Scan 14 200,55

B og J Rocket Rasp 5 197,70

Brejning smede- & maskinforretn 2 195,00

EV Metalværk 9 203,72

Ferrodan Maskinfabrik 5 162,21

FH Scandinox 14 199,86

KRAMP DANMARK A/S 4 172,41

Gunnar Guldbrand Entrp.service 3 202,00

Herborg Smede- og maskinforretning 17 191,00

Hoven Smede & Maskinforretning 5 178,00

Lem Beslagfabrik 18 197,47

Solid Production A/S 18 186,00

Stjernholm A/S 5 216,40

Thor Lem 8 180,00

Timan 12 186,40

Skjern Maskinforretning 9 176,76

148 191,31

REPARATIONSVÆRKSTEDER:

Arla Foods 34 194,62

Danmarks Protein 15 194,65

Gåsdal Bygningsindustri 8 199,34

JSB 8 197,32

Nobia Danmark 15 199,92

Skjern Fjernvarmecentral 4 194,42

Skjern Papirfabrik 6 208,80

Troldtekt A/S 7 204,47

Ringkb Skjern Forsyning 9 187,86

106 196,91

RØRSMEDE & VVS-VIRKSOMHEDER:

Lem VVS 2 175,00

Lindvig VVS 3 190,00

Ryevad og Henriksen 8 207,38

VVS Centret 8 190,00

Søren Krogh Jespersen 9 208,00

28 198,39

SKIBSVÆRFTER:

H.S. Skibs- og Bådbyggeri: 80 199,81

Vestværftet Hvide Sande 16 196,60

96 199,26

STATS- & KOMMUNALVIRKSOMHED:

Ringkøbing Skjern kommune 13 199,81

Skjern Tekniske skole 10 197,63

23 198,86
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FÅR DU 
NOK  
I LØN?
Der er fejl på alt for mange
lønsedler. Lad os tjekke
din lønseddel, så er du
sikker på, at du får nok
i løn, tillæg og pension.

DANSKMETAL.DK/LONTJEK

235x297_LønTjek_industri.indd   1 29/04/2019   12.12MM0219_Industri.indb   49 30/04/2019   14.06



13

FÅR DU 
NOK  
I LØN?
Der er fejl på alt for mange
lønsedler. Lad os tjekke
din lønseddel, så er du
sikker på, at du får nok
i løn, tillæg og pension.

DANSKMETAL.DK/LONTJEK

235x297_LønTjek_industri.indd   1 29/04/2019   12.12MM0219_Industri.indb   49 30/04/2019   14.06

Den nye overenskomst
Herunder uddrag fra de områder, hvor der er sket reguleringer i den nye 
overenskomst på Industriens område, som gælder frem til 1/3 2023.:

FORÆLDREORLOV:
•  3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn
•  De 16 ugers forældreorlov med fuld løn fordeles med: 
• 5 uger til moderen
• 8 uger til faderen
•  3 uger til enten den ene eller anden forælder

FRITVALGSKONTOEN:
Stiger med 3 procent over de næste 3 år pr. d. 1. marts til i alt 7 %.  
Oveni kommer de 4% til S/H betaling.

Ret til barnest 2. sygedag med betaling fra fritvalgskontoen.

Afskedigede medarbejdere kan tage op til 5 ugers uddannelse  
– alle uger med IKUF-støtte i opsigelsesperioden.

Genetillæggene (bl.a. overarbejde) stiger med 1,6% hvert år pr. d. 1. marts 

Lærlingesatserne stiger med 1,7 % hvert år pr. d. 1. marts

Løn under sygdom øges helt op til 14 uger, hvor de første 5 uger er incl. evt. genetillæg.

Og så det vi bedst kan lide at holde:

 

Læs mere på:

 

Læs mere på OKFakta.dk og på facebook
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Relax ophold  
i Metal Skjern-Ringkøbings  
ferielejlighed i  

Landal Seawest

Priser for 2020/2021

Metal Skjern-Ringkøbing´s ferielejlighed nr. 158C 
Landal Seawest

Perioder Weekend 2 døgn  
fre – søndag

Pris pr. døgn
søn – fredag

Ugepris 
fre - fredag

14.02.20 – 19.06.20 1200 kr. 600 kr. 3000 kr.

19.06.20 – 07.08.20 xxx. xxx. 3500 kr.

07.08.20 – 09.10.20 1200 kr. 600 kr. 3000 kr.

08.10.20 – 16.10.20 xxx. xxx. 3500 kr.

16.10.20 – 12.02.21 1200 kr. 600 kr. 3000 kr.

12.02.21 – 19.02.21 xxx. xxx. 3500 kr.

Energiforbruget er indregnet i lejeprisen.
Udover 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 efter- følgende år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

Se mere på: www.Metal-SkjernRingkobing.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

STOR NYHED
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NOGLE GANGE 
ER DEN GULE

FARVE HELT

OK

OFFICIAL SUPPORTER

Dansk Metal er stolt lande-
sponsor for Tour de Frances 
tre danske etaper i 2021. 

Tour de France og Dansk Metal spiller 
godt sammen på fl ere måder:

Dansk Metal har tradition for at koble 
motion med et godt, langt og sundt 
arbejdsliv. Sponsoratet vil aff øde lokale 
cykelhold, mulighed for at vinde adgang 
til de professionelle ruter, enestående 
oplevelser og lukkede events for vores 
cykelinteresserede medlemmer.

At nå til tops i Tour de France kræver 
mod, sammenhold og enorm vilje-
styrke. De selvsamme værdier som 
fagbevægelsen bygger på.

Tour de France i Danmark bliver en 
folkefest, som Dansk Metal er stolte over 
at bakke op om – til glæde for med-
lemmerne og for resten af Danmark. 
Det kalder vi at stå sammen!  

Vi ses til Tour de France 2021.
danskmetal.dk/touren

MM0120_Industri.indb   21 22/01/2020   08.25
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Tryk: Rasmussens Bogtrykkeri Ringkøbing . www.arastryk.dk

Mit Metal er et stærkt redskab for 
det ledige medlem, der kan: 

  følge tidslinjen i dit ledighedsforløb
 booke møder
 udfylde din joblog
 læse din post fra a-kassen
 søge job
 udfylde dit ydelseskort.

kr.

JOB

MELD JOB IND 
TIL METAL 
 JOBSERVICE

Mangler I nye 
folk på din 
 arbejdsplads? 
Brug app’en 
og vær med 
til at fi nde din 
næste kollega 
i Danmarks 
stærkeste 
 fagnetværk.

Download 
’Mit Metal’ i 

Google Play eller 
App Store

MIT 
METAL
App’en er din nye digitale 
 assistent, der holder styr 
på din jobsøgning og aftaler 
med A-kassen.
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