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ET SPÆNDENDE HALVÅR, SOM NY FORMAND, FOR EN VELFUNGERENDE AFDELING
Hos Metal Midt Vestsjælland, er alle af den holdning, at det skal være en god oplevelse at komme i vo-
res afdeling. Vi står altid klar til at hjælpe vores medlemmer. Vi arbejder hver dag indenfor Dansk Metals 
kerneområder, for at hjælpe vores medlemmer, bl.a. med arbejdsmiljø, arbejdsskader, nedslidning, efter- 
og videreuddannelse, jobformidling, jobstarter m.v.

MEKANIKERKAMPAGNEN 2019
I skrivende stund kører Dansk Metal – Mekanikerkampagne 2019. I 5 uger, uge 43 til 48, kører faglig 
afdeling rundt, og besøger ca. 95 autoværksteder, i områderne Ringsted, Sorø, Korsør, Slagelse og 
Kalundborg. Vi er blevet rigtig godt modtaget. Det er altid dejligt at blive budt godt velkommen, når 
vi kommer på virksomhedsbesøg, i vores område. Mange tak for det!

OK20 - BAK OP OM DIN OVERENSKOMST
OK20-optaktsmøde med CO-Industri, blev afholdt den 28. oktober på ZBC Selandia i Slagelse. 
Over 130 tillidsrepræsentanter og afdelingsrepræsentanter deltog i optaktsmødet. Det var 
godt at se, den store opbakning, fra de lokale afdelinger, fra hele Sjælland. Det var for-
mand for CO-Industri og Dansk Metal, Claus Jensen, og næstformand, Mads Andersen, 
der var talere på mødet.

Jeg vil i den forbindelse, gerne opfordre alle, til at gå ind på websiden eller Face-
booksiden OKFakta. Her kan du blive klogere på, hvad OK20 betyder for dig, når det 
kommer til økonomi, tryghed, uddannelse, ferie og fritid. Gå gerne ind og like siden, 
så du kan følge med i OK20.

GENERALFORSAMLING 2020
HUSK! at sætte kryds i kalenderen, den 15. april 2020. Metal Midt-Vestsjælland afholder 
ordinær generalforsamling på ZBC Selandia, i Slagelse – kl. 18.00 – med spisning for tilmeld-
te kl. 17.00. Hold øje med vores hjemmeside for mere info, i det nye år – www.metalmidtvestsj.dk

EU
Marianne Vind er landet godt i EU, og hun er en ihærdig slider. Hun har fået tildelt en del udvalgspo-
ster. På hendes Facebookside skriver hun: ”Jeg er også glad over, at jeg i løbet af måneden er blevet 
valgt som næstformand i ASEAN-delegationen, som varetager en del af de diplomatiske forbindel-
ser med en lang række sydøstasiatiske lande. Posten vandt jeg endda i et kampvalg mod en højre 
populist! I arbejdet her glæder jeg mig til at sætte fokus på lønmodtageres ret til at organisere sig og 
kæmpe for gode løn- og arbejdsvilkår. Helt konkret vil jeg arbejde for, at hensyn til dette ind arbejdes 
i de frihandelsaftaler, som er på tegnebrættet med Indonesien og Myanmar”. Det bliver spændende at 
følge Marianne Vind i EU, og hendes arbejde, vil bestemt også, gavne Den Danske Model.

GOD JUL OG GODT NYTÅR!
Dette er årets sidste nyhedsbrev. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer, og deres familier, en glædelig 
jul samt et godt nytår. Med ønske om, at vi også i 2020, vil styrke vores faglige fællesskaber, på vores arbejdspladser. Vi skal gerne i 
2020 få plads til fl ere lærlinge på arbejdspladserne. For som vi alle ved, så kommer vi til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden, 
og især indenfor vores fag. 

Med hilsner fra jeres formand,
Gert S. Hansen
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GENERALFORSAMLING I SENIORKLUBBEN SLAGELSE 2020

Seniorklubben Slagelse indkalder hermed til generalforsamling, torsdag den 13. februar 2020 – kl. 14.00. 
Generalforsamlingen afholdes hos Dansk Metal Midt-Vestsjælland, Kongstedvej 17, 4200 Slagelse.

På vegne af bestyrelsen, Svend Aage Christiansen, formand
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 TELEFONTIDER: TLF. 58 52 13 42 

Hverdage 9.00-12.45 og 13.15-16.00

Torsdage  9.00-12.45 og 13.15-17.00

Fredage  9.00-11.30 

 ÅBNINGSTIDER 

Afdelingskontoret i Slagelse

Kongstedvej 17, 4200 Slagelse

Mandag 9.30-12.30 14.00-16.00

Tirsdag 9.30-12.30

Onsdag Lukket

Torsdag 9.30-12.30 14.00-17.00 

Fredag 9.30-11.30

 KONTORET I RINGSTED 

Østre Parkvej 2G, 4100 Ringsted

Torsdage 14.00-17.00 - ellers efter aftale

 KONTORET I KALUNDBORG 

Nytorv 8, 1. sal, 4400 Kalundborg

Torsdage 14.00-17.00 - ellers efter aftale

Find vores 

seniorklubber på 

hjemmesiden 

metalmidtvestsj.dk

NYT FRA AFDELINGEN

Vores kontorer i 
Kalundborg og Ringsted 

holder åbent torsdage 
kl. 14.00 til 17.00, 

og ellers efter aftale. 
For aftale ring på 

tlf. 5852 1342

Synes godt om 
Metal Midt-Vestsjælland

på Facebook

SÆT X I KALENDEREN 
DEN 15. APRIL 2020

GENERALFORSAMLING I 
METAL MIDT-VESTSJÆLLAND

EN ARBEJDSSKADE ER IKKE EN BAGATEL!
v/Niels Ole Larsen

Indtil 2013 fungerede Arbejdsskadesikringsloven ganske udmærket, 
men det fi k en ende, da Højesteret i en dom indførte begrebet “bagateller”.
Forsikringsselskaberne og Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) 
var ikke sene til at tage dommen til sig, og antallet af skader, der ikke blev anerkendt, steg 
voldsomt. 

Skaderne blev bagatelliseret
Siden e� ekten af dommen ramte afgørelseskriterierne i 2013, har bl.a. Dansk Metal ved-
holdende forsøgt, at få politikerne til at ændre en paragraf i loven.

Efter små 5 år lykkedes det i 2018 at få den daværende regering til at indse det helt urime-
lige i, at selv alvorlige skader med varigt mén, blev behandlet som en bagatel.

Lovgivningsarbejdet er slut, og loven bliver ændret den 1. januar 2020.

Begrebet “bagateller” er afska� et, og enhver skade der sker på arbejdspladsen, er en 
arbejdsskade.

Det siger naturligvis sig selv, at små skader, som f.eks. en klemmelus, ikke vil kunne med-
føre erstatning, men pr. defi nition er det i 2020 en arbejdsskade.

Dette kræver noget af arbejdsgiverne. Det er arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde 
arbejdsskader. 

Hvis man som tilskadekommen er i tvivl om, hvorvidt en arbejdsskade nu også bliver 
behandlet korrekt, er man meget velkommen til at kontakte Metal Midt-Vestsjælland på 
tlf. 5852 1342.

INDBERETNING 
AF LØNTAL TIL 
DIN AFDELING
v/Christine J. Christensen

Lønstatistik er et vigtigt redskab for ALLE 
vores medlemmer. 
Derfor vil vi gerne opfordre jer til at ind-
berette jeres løntal til Metal Midt-Vest-
sjælland, i 2. og 4. kvartal, eller når I har 
lønforhandlet med jeres virksomhed.

Mange medlemmer ringer ind til os an-
gående timelønnen, indenfor de forskel-
lige brancher. 

Jeres løntal kan indsendes til os pr. mail: 
midtvestsjaelland@danskmetal.dk

Når I indberetter jeres løntal til afdelin-
gen, er I med i lodtrækningen om 2 gode 
fl asker vin, som tak for jeres hjælp. 

NYT – MIT METAL

Appen har til opgave at give dig overblik, 
når du er ledig, og skal søge arbejde. 

Mit Metal skaber et godt overblik, så du 
kan fokusere på at fi nde dit næste job. 

Mit Metal er appen, der gør din hverdag 
nemmere som ledig. Tidslinjen i appen 
hjælper dig med at følge dit ledigheds-
forløb, så du ikke glemmer noget. 

Når du bruger Mit Metal, får du ro til at 
fi nde dit næste job.

Med appen på telefonen har du en række 
muligheder.

Du kan:
✓  følge tidslinjen i dit ledighedsforløb
✓ booke møder
✓ udfylde din joblog 
✓ læse din post fra a-kassen
✓ søge job
✓ udfylde dit ydelseskort

Appen fi ndes til iOS eller Android. 
Læs mere på danskmetal.dk


