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NYT FRA AFDELINGSFORMAND GERT S. HANSEN
ET SPÆNDENDE FØRSTE HALVÅR AF 2020
I skrivende stund er næsten alle tilbage på deres pladser, om man har været hjemsendt pga.
Covid-19 eller sommerferien er blevet afholdt.
I den forgangne tid har det mest drejet sig om en ting, (Covid-19) og jeg må sige at den kom til
at spille en stor rolle i vores hus. Alle kræfter blev sat ind på at sætte sig ind i de nye tiltag som
regeringen kom med i situationen og der var mange spørgsmål – både fra vores medlemmer
og arbejdsgivere som ville høre om reglerne.

FARVEL TIL KENDTE ANSIGTER – OG VELKOMMEN TIL NYE
Der er kommet nye personer i huset, efter at Betina har søgt nye udfordringer i 3F Kalundborg, og
Niels Ole også har søgt nye udfordringer i 3F Vestegnen. Tak for deres indsats i Metal Midt-Vestsjælland.
De to nye ansigter i huset er: faglig sekretær Steen Grube Hansen & Tina Falk som vikar på kontoret.
De startede i afdelingen d. 1. maj under anderledelse begivenheder end vi plejer.
Et stort velkommen til jer, og vi ser frem til et godt samarbejde i huset og bestyrelsen.

GENERALFORSAMLING 2020 – KONGRES 2020

GENERALFORSAMLING

Vi har fået afholdt vores generalforsamling d. 8. juli efter meget besvær med at finde et sted. Tak til
alle som deltog, også en stor tak til Panorama i Slagelse, for deres hjælp til at få den afholdt.
Vores kasserer blev genvalgt og tillykke med det herfra. Der var valg af 8 personer til kongressen i
september som bliver afholdt fra d. 12.09 til d. 15.09 i Aalborg Kongres & Kultur Center.
Her skal vi sammen tage nogle nye beslutninger for de kommende år i Dansk Metal og sørge for at få
så meget indflydelse på de forskellige udvalg som muligt. Her skal der vælges en person til forbundsudvalget (FU) i Dansk Metal som varetager vores område på Sjælland, samt nogle andre udvalg som har stor
betydning for os alle.
Afdelingsformanden i Metal Fjordbyerne Jesper Christensen har fået en plads i RAR-Sjælland og er med til at gøre Metals indflydelse
gældende for vores beskæftigelsespolitik for vores medlemmer samt virksomheder i området.

VIGTIGE OMRÅDER FOR FREMTIDEN
Områder er der nok at tage fat på i den kommende tid i Metal Midt-Vestsjælland så som
Opkvalificering af medlemmer, efteruddannelse af medlemmer ude på virksomhederne, eller fra ufaglært
til faglært – voksenlærling – og ikke mindst praktikpladser til de unge på erhvervsskolerne.
Herfra skal der lyde en opfordring til at læse indlægget fra Metal ungdom, som er skrevet af Rasmus
Kemp som sidder i vores ungdomsudvalg, han har fat i en række gode ting til fremtiden.

LÆRLINGE OG ERHVERSUDDANNELSE
Vi bliver som parter nødt til at tage et særligt ansvar for de brancher hvor det ikke mangler praktikpladser,
men derimod mangler lærlinge. På 3F’s og Metal’s områder har vi brancher der sukker efter lærlinge
som har svært ved at skaffe dem, og den opgave kunne vi passende påtage os.
Endelig bliver vi nødt til at tage et medansvar for de negative konsekvenser der følger i kølvandet på, at
antallet af korttids aftaler er i kraftig vækst.
Det må være arbejdsmarkedets parter, der garanterer de unge, at selv om de ikke kan få en hel uddannelsesaftale på den samme virksomhed er de sikret ophold på en virksomhed i hele uddannelsesperioden,
på trods af korttids aftaler.
Her er vores opfordring til kollegaerne i fagbevægelsen, samarbejdspartnere på arbejdsgiversiden og i skoleverdenen samt Undervisningsministeriet.
Lad os arbejde på at få en trepartsaftale, som får rusket op i systemet og samtidig forpligter arbejdsmarkedets parter på et større
ansvar for en af de største uddannelsespolitiske udfordringer i Danmark, nemlig praktikpladssituationen samt fremtidens behov for
faglært arbejdskraft.
Med hilsner fra jeres formand,
Gert S. Hansen

Det er med stor sorg at vi kan meddele at forhenværende afdelingsformand
Arne Eskild Petersen er sovet ind mandag d. 10. august 2020.
Arne var en ildsjæl som havde en stor kærlighed til Dansk Metal & fagbevægelsen.
Vores tanker går til Arnes familie. Æret være Arne Eskild Petersens minde!
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KÆRE MEDLEM, SOM HAR INDUSTRIENS PENSION!
Tjek appen ud og få et overblik over dine pensionsindbetalinger

SYNES GODT OM
Metal Midt-Vestsjælland
& Metal ungdom
Midt-Vestsjælland

PÅ FACEBOOK

Download appen fra Industriens Pension på din smartphone. Du
finder den i App Store (iPhones) eller i Google Play (Android).
Du skal bruge NemID den første gang, du logger på. Så kan du selv
vælge en adgangskode og/eller slå Touch-ID til, så det bliver supernemt at logge på fremover.
I appen kan du blandt andet følge
•
• Hvor meget du sparer op
• Indbetalinger til din pension
• Hvad du får i afkast
•
• Dine forsikringer
• Din forventede pension

Er du blevet pensionist,
kan du følge udbetalingerne fra
os
Dine breve til og fra Industriens
Pension

INFORMATION FRA INDUSTRIENS PENSION TIL ARBEJDSGIVERNE!

OBS
vedr. arbejdsskadesag
& socialsager!
Hvis du har en af disse
sager kørende i afdelingen,
og har endnu ikke hørt fra os.
Kontakt venligst afdelingen
hurtigst muligt!
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Virksomheder kan vælge mellem flere forsikringspakker

Der er fire alternative pakker at vælge imellem.

Har I mere end fem medarbejdere med pensionsordning hos Industriens Pension, kan I
– som noget nyt – vælge en anden forsikringsdækning til jeres medarbejdere.

Kontakt Industriens Pension
for information på telefon 7033 2040 – mail:
virksomhedsservice@industrienspension.dk

NYE ANSIGTER
Steen Grube Hansen, faglig sekretær er ansat pr. 1 maj 2020!
Jeg er 48 år, bosiddende i Fensmark ved. Næstved. Har arbejde 24 ½ år som ambulance
redder ved 22½ år ved Falck og 2 år Roskilde brandvæsen. Jeg har i min tid i Falck været
elev ansvar, TR redningsinstruktør.
Jeg har været ansat 4 år i High:Five, hvor man hjælper landets virksomheder med at få
kvalificeret arbejdskraft men fra kanten (unge med plet på straffeattesten). I
min tid der var jeg AMR og fik lavet en APV helt fra bunden.
Jeg har glædet mig utroligt meget til at starte hos dansk metal og
syntes jeg er kommet rigtig godt fra start.
Glæder mig til løbende at hilse på jer rundt omkring.
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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

9.00-12.45 og 13.15-16.00
9.00-12.45 og 13.15-16.00
Lukket
9.00-12.45 og 13.15-17.00
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

Tina Falk, ansat kontormedhjælper i et vikariat.
Jeg er ansat pr. 1 maj 2020 i et vikariat som administrativ
medarbejder.
Jeg er afdelingens blæksprutte og er primær behjælpelig
i A-kassen, laver små opgaver i faglig afdeling og på vores
telefon, så I kommer til at tale med den rette person, som
kan hjælpe jer med jeres spørgsmål.
Håber vi ses i afdelingen!

SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN
TIL ÅRS JULETRÆSFEST HOS LO MIDTSJÆLLAND
LO Midtsjælland inviterer alle vores medlemmer, børn, børnebørn og
gæster til juletræsfest søndag d. 6. december fra kl. 14:00 – 17:00
Billetterne vil kunne købes i afdelingen senere på året.
Dette er med forbehold vedr. udviklingen af
covid-19 situationen i Danmark.

