Fra Gert S. Hansen formand for Dansk Metal Midt – Vestsjælland mindeord om den
afdøde Arne E. Petersen
En ildsjæl er her ikke mere!
Den 11. August 2020 modtog vi med stor sorg, beskeden at Arne E. Petersen var sovet ind.
Arne har på mange områder ydet en uvurderlig indsats, og han vil blive savnet. Han var en
formidabel arbejdskraft - et gavmildt, kreativt, varmt og smilende menneske, og vi nød
godt af hans mange kvaliteter.
Arne var i sit arbejdsliv bl.a. ansat på Frese Støberi. I fritiden var han aktiv i bestyrelsen i
Metal Slagelse. Arne blev valgt som Faglig sekretær i 1999, og byttede sit job ud hos Frese
med et job, som Faglig i Metal Slagelse, i 2007 blev han valgt som Afdelingsformand for
Sydvestsjælland, trådte ind i Hovedbestyrelsen nogle måneder efter, kom i
Forretningsudvalget i 2015.
Han har været medlem af et hav af udvalg, som han bestred med stor ekspertise og
punktlighed: Miljø-& Socialudvalget – Forbundet Lov- & organisationsudvalg -COindustris støberiudvalg - Metalindustriens Uddannelsesudvalg- Og ikke mindst i
Bestyrelsen for ZBC Selandia som han gjorde meget ud af, for at fremme
erhvervsuddannelserne for alle faggrupper under LO-regi.
Dog havde et par udvalg en stor plads i hans hjerte, og det var Støberibranchen &
Miljøområdet som han brændte for hele sin tid.
I sin tid som Formand har han være foregangsmand, for at fusionere de metal afd. som
kunne se en fordel ved at lægge sig sammen til en større enhed
og på den måde til sidst er endt med èn afd. Midt-Vestsjælland, som strækker sig over fire
kommuner, det er noget som har krævet en person som kan bygge bro imellem Kultur &
Historien og have nogle gode visioner for alle parter.

I hans seniortilværelse var han bl.a., tilknytte Afd. som Konsulent, Aktiv i seniorer klubben i
Dansk Metal Midt - Vestsjælland, hvor han var meget afholdt, yderligere var han
koordinator for mentorkorpset.
At Arne var socialdemokrat, var ingen i hans omgangskreds i tvivl om. Arne var mand for
en god debat om socialdemokratiske mærkesager. Den røde tråd i hans politiske
overbevisning fornægtede sig aldrig.
Man kunne altid regne med hjælp fra Arne, hvad enten det handlede om spørgsmål om
det organisatoriske, eller praktiske gøremål i forbindelse med faglige som politiske møder
Det er et stort savn for os, at Arne ikke er hos os mere. Vi har mistet en dygtig og vellidt
ven og hans død efterlader et stort tomrum hos os alle.
Vores tanker går til Maj-Britt og familien i denne svære tid.
Æret være Arnes minde!

