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BESØG VORES HJEMMESIDE

metalmidtvestsj.dk

NYT FRA AFDELINGSFORMAND GERT S. HANSEN
FØRST EN STOR TAK TIL DEM, SOM HAR VÆRET MED TIL AT VÆLGE MIG SOM NY FORMAND FOR DANSK METAL
MIDT-VESTSJÆLLAND, og velkommen tilbage, efter en dansk sommer, som vi alle kender så godt. Håber I har fået ladet batterierne op, til at klare opgaverne, frem til årsskiftet.
Efter lidt rokering rundt i huset, med vores kontorer, er vi klar til at tage fat på de opgaver, som står for døren. Jeg har overtaget en
dejlig afdeling, hvor alle gør deres, for at servicerer vores medlemmer. Ud over Dansk Metals 2020-mål, vil jeg gerne være med til, at
vi bliver mere synlige ude på vores erhvervsskoler og virksomheder.

HUSK, det skal gerne være en naturlig ting at rette henvendelse til Dansk Metal, hvis man som medlem, virksomhed ellers skole har
brug for vores hjælp.
Bestyrelsen i Metal Midt-Vestsjælland HAR VALGT NY NÆSTFORMAND I AFDELINGEN,
OG DET BLEV HENRIK PIEPGRASS. Han er til daglig ansat ved Antvorskov Kaserne i Slagelse.
Stort tillykke med valget til Henrik.
Metal Midt-Vestsjælland arbejder dagligt med Forbundets 2020-mål, som er med til at sikre,
at Dansk Metal er en stærk fagforening.
2020-målene, som blev vedtaget på Dansk Metals Kongres i 2016 er:
∞ ProduktionsDanmark version 2.0
∞ Værdi for kontingentet
∞ Det gode arbejdsliv
Noget vi som afdeling gør meget ud af, er at fortælle vores medlemmer, især de nyudlærte svende, at en stærk fagforening, som
Dansk Metal, kun er lidt dyrere end de gule forretninger, når skattefradraget indregnes. Det Dansk Metal har ekstra udgifter til,
i forhold til de gule forretninger, er vedligeholdelse af vores overenskomster samt uddannelse af vores TR’ere og AMR’ere,
som hjælper dig, på din arbejdsplads.
Som ny formand i stolen, i Metal Midt-Vestsjælland, var der et EU-VALG, og et FOLKETINGSVALG, som skulle klares, og derved
et par ting, som jeg skulle sættes hurtig ind i. Marianne Vind var opstillet til EU-valget på Sjælland, og gjorde en flot indsats, dog ikke
nok til at blive valgt ind i første omgang, men blev 1. suppleant. Efter Folketingsvalget på Grundlovsdag, blev den nye regering dannet,
og her blev Jeppe Kofoed minister, og Marianne Vind blev bedt om at tage til EU. Hun bliver et godt talerør for Den Danske Model,
fagbevægelsen samt virksomhederne på Sjælland. Hun har lagt billet ind på poster i beskæftigelsesudvalget og transportudvalget.

FOLKETINGSVALGET DEN 5. JUNI 2019; Her fik vores lokale Slagelsemand, Tom Block, desværre ikke stemmer nok til at blive
repræsenteret i Folketinget. Tom gjorde en flot indsats i afdelingens område. Vi ser frem til et godt samarbejde med vores lokale
Folketingsmedlemmer, bl.a. for at fremme vores område på Sjælland, erhvervslivet og ikke mindst infrastrukturen. Husk, det er
vigtigt at stemme lokalt, så vores område, kan blive repræsenteret i Folketinget fremover.

HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN; OK20-rundtur, den 28. oktober i Slagelse og omegn.
Mere info herom senere. Det er vigtigt, at vi bakker op om vores overenskomst – vores faglige
fællesskab, som gør os stærkere sammen.

LØNSTATISTIK; De lokale lønforhandlinger er i gang i vores område. Vi har alle stor interesse i,
hvordan lønningerne ser ud i vores afdelingsområde. Så herfra skal der lyde en opfordring til alle,
om at sende jeres lønresultat til afdelingen, lige meget, hvad I opnår af slutresultat. Det er en
god hjælp til jeres kollegaer, når de skal forhandle på deres arbejdsplads. I afdelingen har vi
folderen Step-By-Step-Guiden, som I er velkommen til at hente, og på vores hjemmeside
METALMIDTVESTSJ.DK kan I finde info om vores lokale lønstatistik.
Hilsner fra afdelingsformand
Gert S. Hansen
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DET KAN IKKE SIGES FOR TIT!
v/Niels Ole Larsen
Indbetaler man til en arbejdsmarkedspensionsordning, er der ofte tilknyttet forsikringsordninger som kritisk sygdom og erhvervsevnetabserstatning til ordningen.
Hvis man er uden job, er sygemeldt i længere tid eller har et job, hvor der ikke indbetales
pension, er man meget pludselig uden den forsikringsdækning man har så hårdt brug for,
hvis man bliver kritisk syg eller mister noget af, eller hele sin erhvervsevne. Vi taler om
rigtig mange tusinde kroner om året.
Så bliver du ledig i længere tid eller sygemeldt i en lang periode, bør du kontakte dit
pensionsselskab og arrangere selvbetaling af forsikringsdelen på din pensionsordning.
Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

JOBFORMIDLING I METAL MIDT-VESTSJÆLLAND
v/Jesper Larsen
I år har vi valgt at sætte stort ind på jobformidling, dvs.
få vores medlemmer i job, ved at bruge det netværk og
kendskab vi har i afdelingen, til virksomhederne, i det
område, Metal Midt-Vestsjælland dækker.
Det har vist sig at være en stor succes, sidste år lå vi på tre jobformidlinger, allerede nu
ligger vi på 26 jobformidlinger, og der er stadig en del måneder tilbage af året.
Vi mener selv, at servicen vi udfører ved at jobformidle, giver vores medlemmer, som
enten er blevet opsagt eller bare gerne vil prøve noget nyt, en kæmpe fordel, som de
ikke kan få andre steder.
For med Dansk Metals jobformidling har vores medlemmer muligheden for at komme
hurtigt i job, eller videre til deres drømmejob.
Vil du vide mere så kontakt os på tlf. 5852 1342.

TROEDE DU, AT DIN ARBEJDSSKADE VAR ANMELDT?

NYT FRA

v/ Niels Ole Larsen
Mange der er kommet til skade på arbejdet, tror at ulykken,
af arbejdsgiveren, er anmeldt til rette sted og til rette tid. Det er den måske også.
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Hverdage
Torsdage
Fredage

9.00-12.45 og 13.15-16.00
9.00-12.45 og 13.15-17.00
9.00-11.30

ÅBNINGSTIDER

Afdelingskontoret i Slagelse
Kongstedvej 17, 4200 Slagelse
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

9.30-12.30
9.30-12.30
Lukket
9.30-12.30
9.30-11.30

14.00-16.00

14.00-17.00

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

Men, systemet er desværre indrettet sådan, at det forsikringsselskab, der måske skal
udbetale erstatning til dig, hvis du får et varigt mén eller erhvervsevnetab, også er dem,
der af lovgiver er sat til, i første omgang, at vurdere, om du får et varigt mén eller et
erhvervsevnetab. Der er et godt gammelt ordsprog der hedder “man sætter ikke ræven
til at vogte gæs”.
Så når du er kommet til skade på arbejdet, skal du modtage et brev fra
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - ikke kun et fra et forsikringsselskab. Hvis du på nogen
måde er i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen. Vi kender reglerne og
kan sørge for, at din arbejdsskadesag bliver behandlet korrekt.

SÆT X I KALENDEREN
FH/LO MIDTSJÆLLANDS JULETRÆSFEST
DEN 1. DECEMBER 2019.
INFO HEROM PÅ HJEMMESIDEN TIL EFTERÅRET.

