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GODT NYTÅR TIL ALLE OG VELKOMMEN TIL 2020
2020 bliver et spændende år med en fyldt kalender. Dansk Metal skal lande en ny overenskomst for 
alle vores medlemmer, der er dækket af overenskomsterne, på det private område, her først i 2020. Vi 
har generalforsamling i Metal Midt-Vestsjælland, den 15. april, på ZBC Selandia i Slagelse og Dansk Metal 
afholder Kongres sidst på året. Så et spændende år venter forude. Men her og nu, afventer vi alle på det ud-
spil, som kommer på bordet fra Arbejdsgivernes side, til Claus og Mads, fra CO-Industri, som er vores forhandlere. 

OK20
Gode forhold kommer ikke af sig selv, så husk at bakke op omkring OK20. Lige nu er de indledende mø-
der omkring vores overenskomst i fuld gang. Det er nemlig sammen, vi skaber de bedste forhold på 
arbejdsmarkedet. Målet for Dansk Metal er, at alle vores medlemmer kan se sig i de aftaler, vi laver. 
Uanset om man er sidst i sit arbejdsliv eller skal til at stifte familie.
Overenskomsten er grunden til, at vi har en fagforening. Der skal være orden på forholdene, og 
det sikrer vi gennem aftaler med arbejdsgiverne. Kollektive aftaler. Forhandlingerne er stedet, 
hvor vi sikrer de rettigheder, som vi allerede har opnået samt skaber bedre forhold på sigt.

I de seneste år har resultaterne været:

•  Den 6. ferieuge, der blev sikret i år 2000
•  14 dages selvvalgt uddannelse fra 2007
•  En Fritvalgskonto, der er blevet fordoblet fra to til fi re procent siden OK17

Derfor er overenskomsten det vigtigste, vi har. Og hos Dansk Metal har vi brugt lang tid på at blive 
dygtige til at forhandle aftalen på plads. Du kan følge med i OK20 på danskmetal.dk og okfakta.dk

NYE TILTAG FRA DANSK METAL
Som medlem af Dansk Metal, har du her for nylig, modtaget en SMS med teksten: ”Skal der ske noget nyt eller andet på dit arbej-
de? Book en snak om dine muligheder for at lære noget nyt og bygge på alt det du kan i forvejen”. Klikker du på linket i denne SMS, 
kommer du til Dansk Metals hjemmeside. Her skal du svare på et par enkle spørgsmål, og der igangsættes en KarrierePlan for dig.

Hvis du selv vil orientere dig lidt om dine uddannelsesmulighed, så prøv Amukurs.dk – Et rigtig godt vejledningsværktøj. Portalen 
er lavet af Dansk Metal, 3F og DI, i vores fælles uddannelsessekretariat, Industriens Uddannelser. AMU står for arbejdsmarkeds-
uddannelser og er efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og off entlige virksomheder. Ledige og 
selvstændige har også mulighed for at tage et AMU-kursus.

AMU-kurser er korte kursusforløb, og kan derfor passes ind i et arbejdsforløb. Man kan for eksempel sammensætte et kursusfor-
løb, ved at kombinere teknisk faglige kurser, med kurser inden for arbejdsorganisering. Alle kurser er kompetencegivende og har 
til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Nogle AMU-kurser 
giver også merit til erhvervsuddannelserne. 

UDDANNELSE ER VIGTIG!
Vi ved allerede nu, at vi i fremtiden kommer til at mangle kvalifi ceret arbejdskraft. Derfor spiller virksomhederne en vigtig rolle, i det 
at få fl ere i uddannelse. Bliv Voksenlærling, er en kampagne, som Dansk Metal er med i, sammen med andre OK Fagforeninger 
samt Fagbevægelsens Hovedorganisation. Er du over 25 år, kan du blive voksenlærling eller elev. Som voksenlærling bliver du rustet 
til fremtidens arbejdsmarked – alt imens du tjener penge. Når man som virksomhed ansætter en voksenlærling, har virksomheden 
mulighed for at søge om tilskud til lønnen, også under skoleophold.

Folderen – Bliv Voksenlærling – kan du få tilsendt ved at ringe på tlf. 5852 1342. Du kan også fi nde folderen samt mere info, på 
vores hjemmeside metalmidtvestsj.dk

De bedste hilsner fra 
Gert S. Hansen 
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Husk at sætte  i kalenderen den 15. april. 
Metal Midt-Vestsjælland afholder generalforsamling.
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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 9.00-12.45 og 13.15-16.00 

Tirsdag 9.00-12.45 og 13.15-16.00 

Onsdag Lukket 

Torsdag 9.00-12.45 og 13.15-17.00  

Fredag 9.00-11.30

 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

NYT FRA AFDELINGEN   ·   NYT FRA AFDELINGEN   ·   NYT FRA AFDELINGEN

NYT A-KASSEFORSØG SKUDT I GANG 1. JANUAR 2020

Ni A-kasser har fra 1. januar 2020 fået ansvaret for de ledige, i de første 3 måneder, af 
deres ledighed, herunder Dansk Metal A-kasse. 

Det betyder, at de ledige ikke længere skal på jobcenteret i de 3 første måneder af deres 
ledighedsperiode. (Dette gælder dog kun ny-ledige, det vil sige dem, der er 1. gangs 
ledige, og tilmeldt efter 01.01.2020)

Den ledige skal i perioden, deltage i forskellige møder, temadage og workshops. Alt 
sammen for at sikre, at den ledige hurtigst muligt kommer i job igen. Vi jobformidler, i 
stor udstrækning, da afdelingen er i tæt kontakt med virksomhederne, i Metal Midt-Vest-
sjællands område. Metal Jobservice bruges i forbindelse med jobformidling. Den 
lediges CV ligger på Metal Jobservice, og det er derfor let at finde den rigtige person til 
jobåbningerne.

Er man lige blevet sagt op, og har et længere opsigelsesvarsel, er det en god ide at kon-
takte afdelingen, for en Metal Jobstarter samtale, her kan vi hjælpe med evt. efterud-
dannelse (IKUF), og ikke mindst jobformidling.

Kort sagt kontakt os, hvis du bliver ledig, så kan vi hjælpe dig med det samme. 

AFSLUTNING PÅ AMR-ÅRET 2019

Den 12. december 2019 var en flok, fra Metal Midt-Vestsjælland, 
afsted til AMR-stormøde, i Odense Kongrescenter. 2019 har 
været året, hvor der var sat ekstra fokus på arbejdsmiljø, også 
kaldet arbejdsmiljørepræsentanternes år. 

Fagbevægelsens Hovedorganisation har stået i spidsen 
med en masse spændende arrangementer, for medlem-
mer, i alle OK-Forbundene. 

Vi startede AMR-året, i januar 2019, med opstartsmøde i 
Odense Kongrescenter. Vi sluttede AMR-året i december 
2019, i Odense Kongrescenter. Her deltog 1.700 i en spænden-
de dag med oplæg, workshops samt debat om arbejdsmiljø. 

AMR-PRISEN 2019

I anledning af AMR-året 2019, havde LO Midtsjælland besluttet at 
uddele to AMR-priser. Denne pris blev uddelt på LO Midtsjæl-
lands repræsentantskabsmøde, den 3. december 2019.

Metal Midt-Vestsjælland er utrolig stolte af, at en af vores 
AMR’ere, nemlig Hans Erik Jensen, fra Mølbro Production 
A/S i Sorø, blev nomineret til prisen.

Hans Erik Jensen vandt AMR-prisen 2019, og det gjorde 
han pga. hans samarbejde med ledelsen, om at sætte nyt 
fokus på arbejdsmiljøet, hos Mølbro Production A/S. Det har 
været et produktivt samarbejde, som vil forsætte, for at opret-
holde et godt arbejdsmiljø, for virksomhedens ansatte.

Metal Midt-Vestsjælland ønsker endnu engang  
et stort tillykke med prisen til Hans Erik Jensen.

Dansk Metal Midt-Vestsjælland  
holder ordinær generalforsamling
Onsdag den 15. april 2020 - kl. 18.00
ZBC Selandia, Bredahlsgade 1,  
4200 Slagelse, i Kantinen

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg                                    
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen 
 • 6A. Valg af Kasserer 
7. Eventuelt

Vi gør opmærksom på, at alle forslag 
til pkt. 5 og 6A skal være afdelingen i 
hænde, senest 7 dage før generalfor-
samlingen, ifølge Forbundslovene. 

Der vil være spisning for tilmeldte 
før generalforsamlingen kl. 17.00. 
Tilmelding hertil senest 
den 31. marts 2020 på: 

•  midtvestsjaelland@danskmetal.dk
•  www.metalmidtvestsj.dk 

LAN-PARTY HOS METAL MIDT-VESTSJÆLLAND

Lørdag, den 16. november 2019 blev mødesalen på 
Kongstedvej 17, omdannet til et e-sportcenter, hvor 
flere medlemmer af Dansk Metal, og deres unge 
sønner, udkæmpede kampe ved et LAN-party.

Kampene løb over mange timer, og det var træt-
te krigere, der slap tasterne ud på de meget små 
timer, søndag morgen. Det forlyder fra de unge 
krigere, at det var de voksne, der først gik træt. 


