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Som planlagt flytter Metal Odense omkring 

sommerferien fra den midlertidige adresse 

på Stærmosegårdsvej 8. Det nye domicil 

bliver i Odin Havnepark, som afdelingen 

har indgået en femårig lejeaftale  med. 

Lejemålet er på 1.300 m2, som vi fordeler i 

samarbejde med El-forbundet. 

Og ja, det er rigtigt, vi havde oprinde-

lig planlagt at bygge selv, men det har 

efterfølgende vist sig, at tidspunktet for at 

bygge ikke er det rigtige.

Og nej, vi kommer ikke til at bruge hele 

afdelingens formue på lejeudgifter. Faktisk 

bliver udgifterne i Odin Havnepark mindre 

end de omkostninger, der var ved at bo 

i Grønnegade. Så vores formue vil være 

intakt, vi passer med andre ord rigtig godt 

på den.

Mange fordele 
ved Odin Havnepark
Flere af jer kender allerede stedet fra 

afdelingens generalforsamlinger og øvrige 

møder, og vi glæder os til at byde jer 

velkommen på daglig basis i både faglig 

afdeling og a-kassen. 

Internt i afdelingen glæder vi os til at blive 

ét samlet kontormiljø, hvad der desværre 

aldrig var muligt i Grønnegade på grund af 

etageadskillelsen.

Odin Havnepark er det rigtige valg. Det er 

et smukt sted, det er let tilgængeligt fra 

både centrum og motorvej, vi får vores 

egne og rigeligt med p-pladser og sidst 

men ikke mindst får vi også den synlighed, 

som vi har lagt meget vægt på. 

Med den rigtige placering af vores Metal 

Odense logo, vil det kunne ses af de ca. 

20.000 biler der dagligt kører over Odins 

Bro. 

Del af større
fagforeningsmiljø
Med indflytningen bliver vi en del af et 

større fagforeningsmiljø, idet havnepar-

ken i dag huser en række fagforeninger 

og forbund, herunder NNF, 3F Byg, HK, 

Ejendomsfunktionærerne, LO, El-Forbun-

det, Malerforbundet, Dansk Sygeplejeråd 

og Dansk Laborantforening. Udover de 

mange fagforeninger, er der også en del 

erhvervsvirksomheder, der har slået sig ned 

i havneparken, der i dag rummer 60 virk-

somheder med 300 medarbejdere. 

Det er i de gode tider
man skal efteruddanne sig
2017 var kendetegnet ved travlhed på virk-

somhederne, og tendensen ser ud til at fort-

sætte her i 2018. Behovet for arbejdskraft 

er stigende, der er rigtig mange overtimer 

rundt omkring. Med andre ord, det er gode 

tider. Men glem nu ikke jeres eget værd, så 

efter- og videreuddan jer alt det I kan. Jo 

mere I har på CV-et, jo bedre muligheder 

har I for eventuelt at skifte job.

I det hele taget er det utroligt vigtigt at ef-

ter- og videreuddanne sig i den her ekspan-

derende teknologiverden, vi befinder os i.  

Industriens KompetenceUdviklingsFond 

(IKUF) støtter selvvalgt uddannelse, der 

bygger ovenpå dine kompetencer og kan 

bruges indenfor industrien. IKUF.dk byder 

på et hav af uddannelsesmuligheder.

Fyrede Bladt folk
i nye job
Nu nævnte jeg godt nok for lidt siden, at 

det går godt rundt om på virksomhederne.

Bladt Industries på Lindø er desværre en 

undtagelse. I årets sidste måneder blev der 

på grund af manglende ordrer på vindmøl-

lefundamenter, opsagt 80 medarbejdere. 

Mange af dem smede, svejsere og andre 

metalfolk. 

Heldigvis er det faggrupper, der er ef-

terspurgte og eftertragtede hos de store 

industrivirksomheder både på selve Lindø 

og i den øvrige fynske industri. Så langt de 

fleste er kommet i arbejde igen, hos bl.a. 

Vestas, Kverneland og Haarslev.

Godt nytår til alle medlemmer

Metal Odense flytter 
ind i Odin Havnepark 
-Glæder os til ét samlet kontormiljø,  
og så bliver vi også meget synlige



Ordinær generalforsamling
 
Onsdag den 18. april 2018, kl. 19.00
Odin Havnepark, Mødefabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C
Der serveres mad kl. 18 - 18.45 inden generalforsamlingen starter

Husk! Tilmelding til spisning senest den 11. april på odense@danskmetal.dk
Mailen bedes mærket ”generalforsamling Metal Odense” og indeholde navn og fødselsdato

Generalforsamling

Forslag:

Forslag, der ønskes behandlet under 

dagsordenens punkt 3, skal indsendes 

skriftligt, og må være bestyrelsen i  

hænde senest onsdag den 11. april 2018, 

kl. 16.00.

Valg af formand:

Såfremt der ikke senest 7 dage før  

generalforsamlingen er indgået skriftligt 

forslag om nyvalg af formand betragtes 

den hidtidige som genvalgt (i henhold til 

forbundslovens § 27, stk. 2).

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer 

skal – for at kandidaterne kan opføres 

på trykt stemmeseddel – indsendes fra 

arbejdspladserne, evt. brancherne, og skal 

være afdelingskontoret i hænde senest 

onsdag den 11. april 2018 kl. 16.00

Fremover bliver pensionsordningen i 

Industriens Pension mere overskuelig, og 

du bliver bedre dækket af forsikringerne, 

hvis uheldet er ude. Den 1. april i år bliver 

der skruet på forsikringerne ved sygdom 

og død. Forsikringerne sikrer dig og dine 

nærmeste automatisk hjælp, hvis du bliver 

alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke.

Bedre dækning ved død
Forbedringerne betyder bl.a., at dine ef-

terladte får hele opsparingen, hvis du dør, 

inden du er gået på pension. Tidligere blev 

en del af opsparingen overført til andre 

medlemmer af pensionsordningen.

Uanset, hvor meget du har sparet op, 

får dine efterladte mindst en skattefri 

engangsudbetaling på 300.000 kr., hvis du 

dør før pensionsalderen. Fremover kan du 

vælge at forhøje den op til 1,2 mio. kr.

Bedre økonomisk sikkerhedsnet
Du har allerede et økonomisk sikkerheds-

net, hvis du ikke kan arbejde på grund 

af sygdom eller ulykke. Fremover har du 

dette sikkerhedsnet, helt frem til du kan få 

folkepension. Der bliver desuden endnu 

bedre muligheder for at tilpasse alle for-

sikringerne, så de passer til dit behov.

”Med ændringerne efterkommer vi et ønske 

blandt medlemmerne, siger forsikringsdi-

rektør i Industriens Pension, Joan Alsing.

Skattefrit engangsbeløb 
Ændringerne i pensionsordningen 

betyder også, at fem procent af ind-

betalingerne automatisk bliver sat ind 

på en såkaldt aldersopsparing. Her er 

udbetalingen skattefri, og den bliver ikke 

modregnet i tillægget til folkepensionen. 

Til gengæld kan indbetalingerne ikke 

trækkes fra i skat.

Læs mere om forbedringen af pensions-

ordningen på www.industrienspension.dk/

NyOrdning. Du er også meget velkommen 

til at ringe til Industriens Pensions Med-

lemsservice på tlf. 70 33 70 70, hvis du har 

spørgsmål om ordningen. 

Din pensions ordning bliver endnu bedre

Husk gyldigt medlemsbevis / LO Pluskort – P.B.V. Lars Hansen

Dagsorden:
1. Forhandlingsprotokol og beretning

2. Regnskab

3. Indkomne forslag

4. Valg af formand. 
 På valg: Lars Hansen

5.  Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppl. 
 På valg: Bent Klindt Andersen    
 Morten Larsen 
 Brian Andersen     
 Per Jensen 
 Brian Charlie Pedersen    
 Pia Stærmose Jørgensen 
 Lars Jørgensen

6.  Valg af revisor 
På valg:  Johnny Jan Dørr, revisor og     
 Søren Skov Madsen, revisor suppl.

7.  Valg af fanebærer

 På valg: Henning Carlsen, fanebærer og    
  Claus Mayland Lyngholm, fanebærer suppl.

8.  Valg af kontrollører 
På valg: Henning Carlsen  
 Orla Klausen

9.  Forslag fra Økonomiudvalget

10.  Eventuelt
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Min virksomhed

Ping-pong, ping-pong. Allerede på vej op 

ad trappen til ”Slyngelstuen” kan man høre 

den karakteristiske lyd fra en bold, der 

skifter nærkontakt mellem bat og bord. 

De to spillere i hver sin ende af bordten-

nisbordet har det tydeligvis sjovt, mens de 

udnytter de sidste 10 minutter af frokost-

pausen til et hurtigt spil.

Metal Odense er på besøg hos virksomhe-

den Sanovo Technology Group, Datavej i 

Odense, hvor tillidsmand Michael Madsen 

viser rundt. Vi er nået til ”Slyngelstuen” 

eller ”Fredagsbaren”, som den også kaldes. 

Michael Madsen kigger hen mod sine to 

bordtennisspillende kolleger, den ene i 

arbejdstøj og den anden uden, og siger:

-De to der er faktisk et ganske godt billede 

på den kultur, vi har her på virksomheden. 

Om man hører til den ene eller anden 

faggruppe eller afdeling, spiller ingen 

rolle hverken i det daglige arbejde eller i 

mere sociale sammenhænge. Vi arbejder 

sammen på tværs, vi spiller bordtennis på 

tværs, vi spiser frokost på tværs, altså ikke 

noget med faste pladser i vores kantine, 

forklarer Michael Madsen og tilføjer: 

-Alle har jo en interesse i, at det går godt 

for virksomheden.

Verdens bedste til at slå æg ud
At det går godt, faktisk rigtigt godt for 

Sanovo kan aflæses i virksomhedens 

omsætning, der bare er steget og steget 

siden 2012.

Sidste år omsatte virksomheden for lidt 

over en milliard kroner eller næsten en 

tredobling af omsætningen i 2012.  

Direktør Michael Strange Midskov siger 

om de senere års markante fremgang:

-De flotte vækstrater skyldes i høj grad, 

at vi har nogle rigtig dygtige, erfarne og 

vidende medarbejdere. Uden dem var 

det ikke muligt at udvikle og produce-

re specialmaskiner, udstyr og anlæg til 

håndtering af æg i den kvalitet, som vi gør. 

Vi er de bedste i verden, når det gælder 

teknologi til at slå æg ud og separere i 

æggeblomme og æggehvide. Og næst-

bedst i sortering af æg. 

-Æg er både sunde og meget proteinrige, 

hvilket flere og flere forbrugere får øjnene 

op for. For Sanovo betyder den stigen-

de efterspørgsel efter ægprodukter og 

fødevarer, der indeholder æg, større og 

nye markedsandele, understreger Michael 

Strange Midskov.

Fremgang, da produktionen 
kom tilbage til Odense
Billedet var langtfra så positivt, da ledel-

sen i 2010 besluttede at flytte det meste 

af virksomhedens produktion til Holland. 

Tilbage i Odense var stort set kun virk-

somhedens udviklingsafdeling.  

Tillidsmanden husker ikke den tid som 

noget godt. Der blev fyret rigtig mange af 

mine kolleger, jeg oplevede faktisk selv at 

blive fyret to gange i den periode. 

Min virksomhed

Arbejder, spiller bordtennis
og spiser frokost – på tværs
Virksomheden Sanovo Technology Group  
har en helt usædvanlig virksomhedskultur 

Karma statuen, flankeret af fra venstre Sanovos direktør Michael Strange Midskov  
og tillidsmand Michael Madsen, er en del af Thornico koncernens forretningsfilosofi.
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Produktionen i Holland viste sig dog at 

være en underskudsgivende forretning. 

Ledelsen besluttede derfor i 2012 at flytte 

produktionen tilbage til Odense. Den be-

slutning fik billedet til at vende 180 grader. 

Underskud blev hurtigt vendt til overskud 

og siden 2012 er omsætningen kun gået 

én vej, og det er op.

Vokseværket betød, at virksomheden i 

2016 flyttede fra hovedkvarteret på Thule-

vej i Tarup til en mere end dobbelt så stor 

lokalitet på Datavej i det sydøstlige Odense. 

Sanovo råder nu over 11.000 kvadratme-

ter med mulighed for at bygge yderligere 

8.000 kvadratmeter til. 

Oplærer selv medarbejderne
Michael Madsen, der er uddannet maski-

narbejder, har været ansat på Sanovo i 10 

år, heraf de sidste fem år som tillidsmand 

for virksomhedens 45 metallere. 

De er en blandet skare af maskinarbejdere, 

smede, mekanikere, klejnsmede samt to 

automatikteknikerlærlinge. Fælles for dem 

er, at de alle efter en vis oplæringstid er 

blevet specialister i at samle og montere 

de mange forskellige elementer, der ud-

gør de højteknologiske ægforarbejdnings-

maskiner. Maskinkabinetterne i rustfrit 

stål fremstiller Sanovo ikke selv, så det er 

udelukkende samling og montage, der 

foregår i produktionen. 

-Det er lidt ligesom at bygge Lego. Vi 

har en stak klodser og en tegning og så 

bygger vi derudad til modellen står færdig, 

forklarer tillidsmanden.

Min virksomhed

Masser af ovenlysvinduer samt 
væghøje vinduer i den ene side 
af produktionshallen sikrer en 
pæn portion naturligt lys i det 
daglige arbejde.

Vores højsæson ligger op til jul og 
påske, fortæller tillidsmand Michael 
Madsen (tv.) Odense Afdelings 
næstformand Kent Madsen.

Efter 1½ års ansættelse er Hans Peter 
Larsen (th.) efterhånden godt oplært i at 
samle de højteknologiske ægforarbejd-
ningsmaskiner. Fascinerende, hvad de 
her maskiner kan, forklarer han  Odense 
Afdelings formand og næstformand.
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Klubber

Medarbejdernes 
trivsel er vigtig 
Michael Strange Midskov lægger ikke skjul 

på, at det er overordentligt vigtigt, at med-

arbejderne trives i virksomheden.

-Vi vil gerne beholde vores medarbejdere 

i rigtig mange år og derfor skal både det 

fysiske og psykiske arbejdsmiljø være helt i 

top, understreger han.

En god indikator på om arbejdsmiljøet er 

godt eller dårligt, er sygefraværsprocen-

ten. På Sanovo ligger den på omkring 1 

procent - væsentligt lavere end i mange 

andre virksomheder.

-Hvad angår arbejdsskader rangerer vi 

også lavt. Og langt de fleste skader er 

heldigvis ikke mere alvorlige end de kan 

klares med et plaster, siger tillidsmanden 

og tilføjer:

-Lønmæssigt ligger vi dog ikke i den 

lave ende. Vi ligger over gennemsnittet i 

Odense Afdeling og tæt på landsgennem-

snittet. 

Alle bliver hørt
og respekteret
-Uden at have været rundt og spørge 

samtlige kolleger, tror jeg godt, at jeg på 

alles vegne kan sige, at Sanovo er en rigtig 

god arbejdsplads. Alle bliver hørt, og alle 

har respekt for hinanden og ikke mindst 

hinandens faglighed. Forholdet mellem 

ledelse og medarbejdere er præget af 

tillid og er i øvrigt ret ukompliceret, siger 

Michael Madsen.

Chefen nikker og supplerer:

-Medarbejderne har meget frihed, men de 

er også bevidste om det ansvar, der følger 

med. Derfor møder jeg aldrig sure miner, 

hvis jeg beder folk om at arbejde lidt over 

for at få en produktion færdig.

Næsten hele produktionen  
går til eksport
Over 99 % af Sanovos produktion går til 

udenlandske markeder med USA som det 

største. Det betyder, at hovedkvarteret 

i Odense ofte får besøg af udenlandske 

kunder for bl.a. oplæring i brug og vedli-

gehold af ægforarbejdningsmaskinerne.

Oplæringen varetages af virksomhedens 

rejsemontører og foregår i det, der kaldes 

Instituttet - en hal, hvor der er opstillet en 

demomodel af en udslåningsmaskine med 

kapacitet til at slå 270.000 æg ud i timen.

Og virksomhedsnavnet Sanovo har selv-

følgelig også noget med æg at gøre. Det 

er latinsk og betyder rene æg.

 

Faktaboks:
Sanovo Technology Group blev 

etableret i 1961. Hovedkvarteret ligger 

i Odense med i alt 115 medarbejdere, 

heraf 45 i produktionen.

Virksomheden har 10 regionale afde-

linger i forskellige lande i verden og 

beskæftiger i alt 430 medarbejdere.

Sanovo udgør sammen med en række 

andre virksomheder den familieejede 

Thornico koncern.

Min virksomhed
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SPECIALPRIS
FOR MEDLEMMER

KUN 189,-
Normalpris op til 379,-. 
Børn 0-2 år gratis entré.

Billetter sælges fra den 9. februar. 
Læs mere og bestil dine billetter på

DANSKMETAL.DK/LEGOLAND

Tag med Dansk Metal til Familietræf 
i LEGOLAND® den 16. juni 2018

I år er der et ekstra stort program: 
Incl. i prisen er: Gaver til alle med gyldig Dansk Metal billet · Bygge konkurrence for børn ·  
Skattejagt m. flotte LEGO® præmier · Underholdning med Klovnen Pepe-Peroni · Mød 2 
 characters f.eks. Prinsessen og Hofnarren · Dansk Metal – V.I.P. telte på eventpladsen
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Klubber

Assens Byklub inviterer til generalforsamling onsdag d. 4. april 

2018 kl. 17.00 på Skovvej 26, 5610 Assens.  

Der er spisning efter generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab 2017

4. Indkomne forslag

5.  Valg  

 Valg af formand:  - på valg:  

Carsten Smedegaard, konstitueret formand,  

modtager genvalg

 Valg af kasserer: - på valg:  

 Klaus Laugesen, genopstiller ikke 

    Valg af bestyrelsesmedlem – på valg: 

 Tim Grønne Müller, modtager genvalg

    Valg af en bestyrelsessuppleant

6. Orientering om kommende arrangementer

7. Eventuelt

Tilmelding til spisning senest mandag, d. 2. april kl. 13.00

På bestyrelsens vegne

Carsten Smedegaard, formand

Husk at tilmelde dig til det årlige møde i Nyborg Områdeklub

Mødet afholdes tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 18:00

Vestergade 32, 5800 Nyborg i 3f Østfyns mødelokale ind-

gang fra parkeringspladsen

Dagsorden:
1.  Redegørelse over virksomheden

2.  Forslag til behandling i Odense Afdelings bestyrelse  

– herunder forslag til aktivitetsniveau

3.  Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til  

Metal Odense Afdelings bestyrelse

4. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være Nyborg-

kontoret i hænde senest 7 dage før mødet.

Vi starter aftenen med et mindre traktement. Af hensyn til 

bestilling af traktement skal tilmelding ske senest 4 dage før 

mødet.

Tilmelding kan ske på telefon 66 11 91 96 eller på Nyborg-

kontoret i åbningstiden.

Vi håber at se så mange af jer som muligt.

Nyborg Områdeklub

Anders Capton

Kerteminde Byklub afholder generalforsamling fredag d. 20. 

april 2018.

Dagsorden og nærmere information om sted og tidspunkt 

for generalforsamlingen vil kunne læses på byklubbens 

hjemmeside i februar måned.

Kerteminde Byklub

Rameesh T 

Teleklub Fyn indkalder til generalforsamling mandag d. 5. 

marts 2018 kl. 18.30 – spisning fra kl. 17.45, Odin Havne-

park – Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, lokale 5, 5000 

Odense C

Bemærk ændringer i starttidspunkt og sted.

Dagsorden:

1. Valg af dirigenter

2. Regnskab

3. Beretning

4. Indkomne forslag

5. Budget

6. Valg ifølge vedtægter

7. Eventuelt

Tilmelding og forslag sendes til telefyn@danskmetal.dk se-

nest 2 uger før generalforsamlingen.

Vel mødt 

Bestyrelsen

Klub 11 indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

torsdag d. 12. april 2018 kl. 17.30 i Restaurant Klosterkroen, 

Lille Gråbrødrestræde 2, 5000 Odense C  

S.U. senest d. 3. april. Kun på e-mail: Med fulde navn og mo-

bilnummer til metalklub11@gmail.com

Dagsorden fremsendes senere.

PBV

Henrik L. Jensen

Assens Byklub Nyborg Områdeklub

Kerteminde Byklub
Teleklub Fyn

Klub 11
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Med et års tid til svendeprøven, syntes 

Mathias Lundehave Kristensen sidste 

efterår, at det kunne være spændende at 

prøve sine faglige kvalifikationer af, før tid, 

så at sige.

Kvalifikationerne viste sig at være helt i 

top. Den 23-årige landbrugsmaskinmeka-

niker-lærling løb nemlig i november med 

førstepladsen i konkurrencen Danmarks 

Bedste Lærling – Landbrugsmaskinmeka-

niker (DBL). 

-Det var en fantastisk oplevelse at deltage 

i konkurrencen og en stor overraskelse, 

at jeg faktisk vandt, fortæller Mathias, da 

han fik overrakt DBL pokalen i værkstedet 

i Flemløse Maskinforretning, hvor han er 

i lære.

”Pludselig stod du i spidsen”
Det var fjerde gang konkurrencen blev 

afholdt og bag den står Dansk Metal, Er-

hvervsskolerne Aars, Dansk Maskinhand-

lerforening og Landbrugsmedierne. 

Erling Jensen, sekretær i Uddannelses-

sekretariatet, Dansk Metal sagde bl.a., da 

han overrakte Mathias vinderpokalen:

-Ja, lige pludselig stod du jo i spidsen, da 

vi talte point sammen på de to opgaver, 

som du og dine tre medfinalister hver i 

sær havde løst. Også på den tredie og 

sidste opgave, som I to og to skulle løse 

sammen, lå du højst på point.

Erling Jensen fremhævede i øvrigt, at 

landbrugsmaskinmekaniker-uddannelsen 

markerer sig flot i  international sammen-

hæng:

-To tidligere DBL vindere har hver især 

vundet guld og bronze ved henholdsvis 

Europa- og Verdensmesterskaberne inden 

for faget.

God til at holde hovedet koldt
Fabelagtig dygtig, fokuseret, systematisk 

og konstruktiv er blandt andet nogle af 

de ord, som dommerne brugte i deres 

begrundelse.

På spørgsmålet, om det også er sådan 

Mathias opfatter sig selv, svarer han:

-Jeg er i alt fald meget grundig og god til 

at holde hovedet koldt. Når jeg står over 

for en ukendt fejl eller et problem tager 

jeg mig tid til at danne et overblik og læg-

ger så en slagplan.

-Men det kom virkelig som en stor overra-

skelse, at jeg vandt. Selvom jeg syntes, det 

var gået ret godt med at løse opgaverne, 

havde jeg ingen ide om, hvordan jeg lå i 

forhold til de andre tre deltagere. Ja, det 

havde ingen af os faktisk.

Går i sin fars fodspor
At uddannelsesvalget faldt på landbrugs-

maskinmekaniker har lidt ligget i kortene 

siden Mathias var dreng.

-Jeg er vokset op på et husmandssted og 

har familie som driver landbrug. Og allere-

de som barn var jeg fascineret af min fars 

job som landbrugsmaskinmekaniker. Så 

det ville jeg også være, fortæller Mathias.

I modsætning til sin far valgte Mathias at 

tage en teknisk studentereksamen (HTX) 

efter folkeskolen.

Danmarks bedste lærling
Landbrugsmaskinmekaniker Mathias Lundehave Kristensen,  
Flemløse fejlfandt sig vej til førstepladsen i DBL 2017

Erling Jensen, sekretær i Uddannelsessekretariatet i Dansk Metal 
var den glade overrækker af vinderpokalen til Mathias.
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-Min plan har hele tiden været først at 

tage en HTX og efterfølgende landbrugs-

maskinmekaniker-uddannelsen. Kombi-

nationen af disse to åbner nemlig utallige 

døre og giver store muligheder.

-HTX’en har givet mig masser af teoretisk 

ballast, og de praktiske erfaringer og ud-

fordringer har jeg gennem de sidste par år 

fået masser af på min læreplads i Flemløse 

Maskinforretning.  

En læreplads han er rigtig glad for.  

Tilsvarende er både chefen og indeha-

ver af Flemløse Maskinforretning, Martin 

Ander sen og værkfører Carl Ove Skov 

glade for at have Mathias som lærling.

-Han er meget dygtig og vellidt, så vi er 

naturligvis stolte over, at han er blevet 

kåret som Danmarks Bedste Lærling, siger 

de to.

Australien kalder
efter svendeprøven
Det bliver ikke nogen dansk maskinfor-

retning, der i første omgang får glæde af 

Mathias` kvalifikationer og kompetencer, 

når han er udlært til september.

-Nej, først skal jeg en tur Down Under et 

års tid. Jeg satser på at arbejde et halvt 

år og rejse rundt i landet et halvt år. Jeg 

håber at finde et job på en stor farm, 

hvor jeg dels kan få lov til at arbejde som 

mekaniker og dels med jorden. Og bag-

efter, tja, hvis Martin ringer for at tilbyde 

mig et job i Flemløse Maskinforretning, vil 

jeg med glæde sig ja tak, for det vil give 

mig en masse erfaring som svend, siger 

Danmarks Bedste Lærling.

-En rigtig god og givende kampagne, siger 

faglig sekretær Andreas Sunding om den 

fem uger lange lærlingekampagne, som 

han stod i spidsen for i oktober og novem-

ber i fjor.

Og givende var den bestemt. På de om-

kring 100 besøgte virksomheder inden for 

Odense Afdelings område, blev der tegnet 

66 lærlingemedlemskaber.

-Det er desværre ikke alle Metallærlinge, 

der er medlem af Dansk Metal, men med 

de mange nytegnede lærlingemedlemska-

ber fik vi da rettet noget op på misforhol-

det, fortæller Andreas Sunding.

Positivt modtaget
-På stort set samtlige virksomheder, fra de 

helt små til de mellemstore og store, fik vi 

en positiv modtagelse. Den eneste udfor-

dring var faktisk, hvis lærlingen/lærlingene 

ikke var i huset, fx på grund af skoleophold.

Selvom lærlinge var vores målgruppe, fik 

vi også en snak med svendene om alt fra 

jobformidling til klubdannelse. Folk var 

tydeligvis glade for at se repræsentanter for 

deres fagforening, og meget spørgelystne, 

fortæller Andreas Sunding.

Han stillede i øvrigt selv et spørgsmål på 

hver virksomhed:

-Har I overvejet, om I har plads til en lærling 

mere? Det er en tanke værd, når der hvert 

år går fire personer ud af faget, ex. på pen-

sion, mens der kun kommer 2,5 til.

Lønsatser og nye pensionsregler
Et af de emner, som kampagneholdet 

vendte med lærlingene var deres lønsatser.

-Det viser sig nemlig, at ikke alle lærlinge 

ved, at mindstebetalingen for lærlinge be-

står af fem satser og at de for hvert læreår 

rykker en sats op. Er du som lærling i tvivl 

om du er placeret på den rigtige sats, så 

kontakt afdelingen for hjælp, siger Andreas 

Sunding.

Et andet emne var nye regler for arbejdsgi-

verbetalt pension.

Med den nye overenskomst for industri-

en, der træder i kraft 1. marts i år, har alle 

lærlinge ret til arbejdsgiverbetalt pension, 

fra de fylder 20 år. Hidtil er indbetalingerne 

til pension først skudt i gang, når man er 

udlært. Lærlinge under 20 vil fortsat være 

dækket af en række forsikringer i stedet for 

pensionsordning. 

Andreas Sunding opfordrer i øvrigt både 

svende og lærlinge, der ønsker besøg af 

fagforeningen på deres arbejdsplads, til at 

kontakte afdelingen. Vi rykker meget gerne 

ud, for at informere eller diskutere, det er 

det, vi er her for, understreger han.

Lærlingekampagne gav 66 nye lærlingemedlemskaber

Fra venstre Per Hedetoft, Dansk Maskinhandlerforening, Erling Jensen, Dansk Metal, Mathias Lundehave 
Kristensen, Martin Andersen, indehaver af Flemløse Maskinforretning, Karsten Poulsen, Erhvervsskolerne 
Aars og Carl Ove Skov, værkfører Flemløse Maskinforretning.

FEBRUAR 2018 · METAL ODENSE · 9



KonferenceUngdom

Hvis det ikke er ungdommen, der skal 

løbe forrest, hvem skal så, siger indu-

striteknikerlærling og ungdomsformand 

Steen Simonsen, der for en måneds tid 

siden sammen med Rasmus Madsen, ny-

udlært automekaniker fik papir på at have 

gennemført Frontløberuddannelsen.

Bag uddannelsen, der har strakt sig over 

tre weekender, og i øvrigt den første af sin 

slags, står Dansk Metal Ungdom. I alt 20 

lærlinge fra 10 metalafdelinger har delta-

get i uddannelsen.

-Det har været så fedt at deltage i de tre 

moduler. Rasmus og jeg har fået masser 

af input og værktøjer til at få sat gang i tin-

gene i vores egen Metal Odense Ungdom, 

fortæller Steen Simonsen.

For både Steen og Rasmus har det været 

og er naturligt at engagere sig i et fagligt 

fællesskab. 

-Men det er nødvendigvis ikke tilfældet for 

alle vores lærlingekolleger, snarere tvært-

imod. Og, indrømmer Steen, det kan være 

noget op ad bakke at overbevise kamme-

raterne om, at faglige fællesskaber er ad-

gangsbilletten til en masse fede oplevelser. 

Lært at gå forrest
-Med de værktøjer og den viden, uddan-

nelsen har givet os, bl.a. hvordan man går 

forrest og hvordan man holder et oplæg 

eller en tale, hvordan man koordinerer, 

organiserer og evaluerer lokale arrange-

menter, kommer der helt sikkert til at ske 

en masse overraskende nyt på ungdoms-

fronten, lover Steen.

Steen er udlært i august i år og indtil da vil 

han gerne lægge alle kræfter i formands-

jobbet. 

-Udover at jeg og den øvrige bestyrelse 

skal have søsat nogle arrangementer, som 

Odense lærlingene bare må deltage i, så 

har jeg og bestyrelsen også en anden op-

gave. Vi skal have stablet et kampklart og 

engageret hold unge på benene, som kan 

tage over efter den nuværende bestyrelse, 

forklarer frontløberen. Måske kræver den 

indsats også lidt sprint.

Flere skal organiseres
Medlemstallet i Metal Odense Ungdom 

ligger i dag på knap 500, men det tal vil 

Steen gerne have hævet. 

-Ifølge de statistikker og tal, som jeg har 

kendskab til, er organisationsprocenten 

blandt lærlinge  omkring 70%, så der 

ligger altså et stykke arbejde her. Vi kom 

dog et pænt stykke af vejen med de 66 

nye lærlingemedlemskaber, som efter-

årets lærlingekampagne kastede af sig, 

understreger Steen.

Desuden har de to frontløbere på egen 

hånd ringet rundt til 55 lærlinge for 

at fortælle om de arrangementer og 

aktiviteter, der foregår i Metal Odense 

Ungdom.

-Vi fik fat i 21 af de 55 og vi håber selv-

følgelig, at vores ”salgstale” skærper 

interessen for at være med i det faglige 

fælleskab.  Rundringningen kastede for 

øvrigt et nyt lærlingemedlemskab af sig.

To, der er klar til at løbe forrest i
kampen for faglige fællesskaber
Steen Simonsen og Rasmus Madsen fra Ungdomsbestyrelsen  
har netop gennemført den helt nye Frontløberuddannelse

Ungdomsbestyrelsen i deres nye lokaliteter på Østerbæksvej 92, 5230 Odense M opfordrer deres 
lærlingekolleger til at kigge indenfor på Østerbæksvej den første torsdag i hver måned fra kl. 18.
Steen er nummer tre fra højre og Rasmus nummer to fra venstre.
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Årets tillidshvervskonference i slutningen 

af oktober startede med et besøg på Sø-

fartsmuseet i Helsingør. Museet er bygget 

i værftets gamle dok og ligger dermed 

under jorden og blokerer såledels ikke for 

udsynet til Kronborg, Ud over at det var 

enormt spændende at få en guidet rund-

visning og høre om Søfartens historie, og 

se alle de spændende genstande der er 

udstillet, var det også en yderst interessant 

oplevelse at gå rundt i museet og opleve 

den specielle og moderne arkitektur, der 

er tegnet af den verdenskendte danske 

arkitekt Bjarke Ingels.

Efterfølgende blev vi budt velkommen af 

vores nye forbundssekretær i Organisa-

tionssekretariatet Majken Kidmose. Hun 

fortalte kort om Dansk Metals fremtids-

visioner og om at 2018 skal handle om 

medlemsstabilisering, vi skal være mindst 

det samme antal medlemmer ved udgan-

gen af 2018 som ved start, men det ser 

faktisk ikke så skidt ud med medlemstallet. 

Vi skal finde de gode relationer til med-

lemmerne, fordi de gode relationer gør at 

vi, som Majken udtrykte det: ”Vi kan lide 

hinanden en lille smule mere” men det 

følges naturligvis op af en del nye tilbud 

til medlemmerne bl.a. e-learning kurser, 

men også lærlingekampagne og én på 

IT-data området, hvor der ligger et stort 

potentiale.

Forbundets faste advokat fra Lind, Christi-

an Bentz, holdt et ganske underholdende 

indlæg omkring Sociale medier og dit job, 

herunder hvad man kan og især hvad man 

ikke bør gøre på de sociale medier. 

Første dag blev afsluttet med et også gan-

ske underholdende indlæg af David Dam 

fra Industriens Pension, som formåede 

at gøre dét at forholde sig til sin pension 

til noget underholdende. Han kunne da 

også ønske tillykke med, at der sikkert var 

adskillige pensionsmillionærer i lokalet, 

samt at der nu var lavet en ordning, hvor 

de efterladte var meget bedre stillet end 

hidtil, især hvis man dør før  pensionen. 

Info om a-kasse
og lærlinge
Dagen efter bød på information fra A-kas-

sen ved Torben Nielsen. Han fortalte om 

vigtigheden af at medlemmerne læste 

deres post i deres Dansk Metal postkasse 

samt at lærlinge, der ikke kommer i A-kas-

sen inden 14 dage fra de har dimitteret, 

risikerer at få en lavere dagpengesats, hvis 

de er ledige.

Formand Lars Hansen orienterede om den 

forestående og nu velafviklede lærlinge-

kampagne, samt at Odense Afdeling har 

organiseret omkring 75% af vores lærlinge. 

Alle lærlinge inden for Metal uddannelser-

ne burde stå i Metal, da vi er de eneste der 

kan forhandle for dem og hjælpe dem ved 

eventuelle tvister. Den nye OK giver f.eks. 

lærlinge ret til pension fra de fylder 20 

år. Vi skal kæmpe for at virksomhederne 

tager flere lærlinge.

Henrik Leonhard Jensen

Faglig sekretær

Fra Søfartsmuseum over pension
til a-kasse og lærlinge
Spændende input til de mange tillidsfolk,  
der deltog i årets tillidshvervskonference

Majken Kidmose, forbundssekretær i Organisationssekretariatet 
fortalte bl.a. om Dansk Metals visioner for fremtiden.

Besøget på Søfartsmuseet i Helsingør 
var en oplevelse udover det sædvanlige.

FEBRUAR 2018 · METAL ODENSE · 11



Ungdom Ungdom

Gennem sin læretid har guldsmed Camilla 

Aagaard Jensen nærmest ligget i pendul-

fart mellem guldsmeden i Bogense og 

guldsmeden i Otterup. Og det har funge-

ret rigtig fint for alle parter.

-Jeg har taget det bedste fra mine to læ-

remestre og lært at anskue faget og dets 

mange facetter fra flere forskellige vinkler. 

Så ja, det har klart været en fordel at være 

delelærling, forklarer den unge guldsmed, 

der blev udlært 31. juli sidste år.

For de to læremestre, henholdsvis Per 

Maegaard, Guldsmed Maegaard, Bogense 

og Søren Vindelbo Jørgensen, Otterup 

Guldsmedie, har dét at skulle deles om en 

lærling også været en positiv oplevelse.

Og, kan man måske tilføje, især når lærlin-

gen er af Camillas kaliber. Hun er dygtig, 

fabelagtig dygtig. En andenplads ved 

DM i guldsmedearbejde for lærlinge, en 

tredjeplads ved Det Nordiske Mesterskab 

i guldsmedehåndværk og en førsteplads 

(topkarakteren 12) til svendeprøven, viser 

et usædvanligt talent, der mestrer hånd-

værket til perfektion.

-2017 har virkelig været et hæsblæsende 

og krævende, men også utroligt spæn-

dende år. Først DM i påsken, så sven-

deprøven i juli og derefter Det Nordiske 

Mesterskab i august, siger Camilla, der 

efter svendeprøven blev tilbudt ansættelse 

hos Søren Vindelbo Jørgensen. 

Camilla er en af de tre bedste 
guldsmede i Norden
-Man lærer mere med to læremestre, siger Camilla Aagaard Jensen,  
netop udlært og usædvanlig talentfuld 

En nærmest 
skulpturel 
ring i guld var 
opgaven til 
Det Nordiske 
Mesterskab i 
guldsmede-
håndværk, hvor 
Camilla blev 
nummer tre.

Camillas svendestykke – et fint vedhæng i guld med en lille krone i midten - blev 
udført til topkarakteren 12 og med den fulgte den flotte sølvmedalje.
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-Søren stod og manglede en svend, og jeg 

et job, så det var helt perfekt, forklarer hun.

Guldsmeden får også
sorte fingre
Selvom det umiddelbart kan være svært 

at se lighedspunkter mellem en traditionel 

smed og en guldsmed, forsikrer Camillas 

arbejdsgiver Søren Vindelbo Jørgensen, at 

det er der skam.

-Vi hamrer, saver, filer, borer, valser, sliber, 

bøjer og svejser (lodder) også i metaller. 

Godt nok med værktøjer i en noget andet 

og meget finere kaliber, men det skal jo 

passe til guldet, sølvet,  ædelstenene og 

perlerne, som vi arbejder med, forklarer han.

- Og vi bliver altså også møgbeskidte i 

både ansigtet og på hænderne, når vi 

saver og sliber. Desuden kræver det tem-

melig mange kræfter i hænder og fingre 

at bøje selv et lille stykke guldplade eller 

-tråd, tilføjer Camilla.  

Det var nok ikke lige ovenstående Camilla 

havde tankerne, da hun allerede som helt 

ung bestemte sig for, at hun ville være 

guldsmed.

-Jeg kan ikke forklare, hvor ideen kom 

fra. Der er ingen guldsmede i min familie, 

men alligevel har jeg altid vidst, at jeg ville 

lave smykker. Her kunne jeg få min lyst til 

at være kreativ og min fascination af alt, 

hvad der glimter til at gå op i en højere 

enhed, fortæller Camilla.

Drømmer om 
videreuddannelse
Med til arbejdet som guldsmed hører også 

en del reparationsarbejde på eksisterende 

smykker. Ifølge Søren udgør det omkring 

60 procent af arbejdet i guldsmedien, mens 

de resterende 40 procent bliver brugt til at 

designe og fremstille unika smykker, ofte i 

nært samarbejde med kunden.  

-At fremstille et smykke helt fra bunden er 

en utrolig spændende proces, og spe-

cielt hvis det omfatter indfatning af sten, 

forklarer Camilla, hvis næste drøm er at 

videreuddanne sig til ædelstensfatter.

-Men den drøm har jeg lige parkeret lidt, 

for skal den opfyldes, kræver det dels en 

større opsparing og dels at jeg kan rive tre 

måneder ud af kalenderen. Uddannelsen 

foregår i Antwerpen og jeg skal selv betale 

for den, forklarer Camilla.

Et fag i forandring
Som faglært guldsmed tilhører Camilla en 

lille eksklusiv faggruppe. Faktisk bliver der 

kun uddannet en lille håndfuld guldsmede 

i Danmark om året.

-Behovet for guldsmede er skrumpet i takt 

med at det industrielle er forsvundet fra 

faget. Gennem årene har det ene danske 

sølvsmedeværksted efter det andet enten 

flyttet deres produktion til lande med lave 

lønomkostninger eller de har simpelthen luk-

ket virksomheden, siger Per Maegaard, der 

selv har en fortid som mestersvend på det 

legendariske Georg Jensen sølvsmedeværk-

sted. Det værksted ligger i Thailand i dag.

Camillas anden læremester, Søren Vindel-

bo siger om udviklingen inden for faget:

-Med nedgangen i antallet af udlærte 

guldsmede, fra 25 da jeg blev udlært i 

1982 til fem på Camillas årgang, kan jeg 

da godt blive lidt bekymret på fagets 

vegne. Han tilføjer dog, at så længe der er 

smykker, der skal repareres eller smykker 

der skal designes og fremstilles, vil der 

også være behov for guldsmede.

Camilla flankeret af hendes to stolte lære-
mestre ved prisoverrækkelsen ved Det Nordiske 
Mesterskab, fra venstre guldsmed Per Maegaard, 
Bogense og guldsmed Søren Vindelbo Jørgen-
sen, Otterup.

Det lille vedhæng  
– et oplukkeligt sølv 
æg med en jadeperle 
indeni, sikrede Camilla 
en andenplads ved DM 
i guldsmedearbejde 
for lærlinge.
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Hvis man vælger ikke at give op og har 

en god fagforening i ryggen, kan selv en 

alvorlig og permanent arbejdsskade føre 

til noget godt, både arbejdsmæssigt og 

personligt.

Det er 35-årige Martin Kierstein et godt 

eksempel på. 

For nylig blev der sat et endeligt punktum 

i hans arbejdsskadesag. Sagen har været 

13 år undervejs og Martin lægger ikke skjul 

på at det har været lidt af en belastning at 

gå og vente i så lang tid. 

Det til trods har han siden ulykken skete 

i 2004, hvor han faldt ned ad en stige og 

pådrog sig et alvorligt og særdeles kom-

pliceret brud på armen, brugt ”ventetiden” 

til at lave noget af en fag- og jobmæssig 

turn-around.

Kort tid efter ulykken stod det hurtigt 

klart, at skaden var permanent og at 

Martin aldrig kom til at arbejde som 

skibsbygger, som han er udlært som, 

eller med andre håndværksfag, for den 

sags skyld.

-Jeg var jo forholdsvis ung på det tids-

punkt, 22 år, og ville under ingen om-

stændigheder acceptere, at mit arbejdsliv, 

der knap var begyndt, skulle være slut. 

Heller ikke selvom jeg havde fået aner-

kendt et midlertidigt erhvervsevnetab på 

30 procent, forklarer Martin.

Via revalideringen og efter en længere 

sygemelding, tog Martin en handelsud-

dannelse indenfor elektronik og IT.  Den 

blev hans første skridt til hans nuværende 

arbejdsliv som selvstændig fotograf. 

Firma i gammelt missionshus
Martin kom i praktik hos et stort billedbu-

reau.

-Det valgte jeg fordi jeg altid har været 

interesseret i foto, så det var lige mig. 

Efter endt læretid valgte han at etablere 

sig som freelancefotograf med base i sin 

lille toværelses lejlighed.

Arbejdsskadesagen rullede stadig i baggrun-

den – om end i meget langsomt tempo. 

Både Martin og Metal Odense afventede 

Arbejdsskadestyrelsens endelige afgørelse 

om erstatning for tab af erhvervsevne.

I mens fortsatte Martin sit job som free-

lancefotograf. Opgaverne blev flere og 

flere og lejligheden på et tidspunkt for lille 

at drive firma fra.

-I 2012 så jeg så tilfældigt, at det gamle 

missionshus Tabor på Reventlowsvej var til 

salg. Her var masser af plads til at indrette 

fotostudie, det lå centralt, med andre ord 

det helt rigtige sted, fortæller Martin.

Han har i dag ansat seks medarbejdere, 1 på 

fuldtid, 2 på deltid, 2 elever og en ungar-

bejder til at løse firmaets fotoopgaver for 

forskellige brands inden for modebranchen.

Skaden i armen
vil altid være der
Selvom Martin er blevet opereret to gange 

i den albue, som blev fuldstændigt knust 

og splintret ved stigeulykken, er skaden 

permanent og med udsigt til at det nok 

kun bliver værre.

-Faktisk døjer jeg i dag med rygproblemer, 

fordi min skulder kompenserer for den 

dårlige albue. Der er mange ting, jeg ikke 

kan i dag, f.eks at dyrke sport, forklarer 

Martin og tilføjer:

-Alt andet lige føler jeg mig privilegeret, 

fordi jeg har fået muligheden, men også 

taget en chance, for at komme videre i et 

helt andet arbejdsliv.

Taknemmelig for
Metal Odenses indsats
Efteråret 2017 fik Martin så endelig en 

endelig afgørelse fra Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring, (den tidligere Arbejds-

skadestyrelse) om erstatning for tab af 

erhvervsevne. Han fik tilkendt et meget 

pænt engangsbeløb for sit nu anerkendte 

erhvervsevnetab på 40 procent.

-At der skulle gå 13 år før den afgørelse 

kunne træffes, er lidt svært at forstå. Et er 

dog helt sikkert, Metal Odense har i den 

grad presset på og rykket under hele sags-

forløbet. Så stor, stor tak til afdelingen, 

understreger Martin.

Meget lange 
sagsbehandlingstider
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udtaler 

generelt om sager om tab af erhvervsevne, 

at de er de mest komplicerede sager, de 

behandler. For at kunne træffe den rigtige 

afgørelse, skal den arbejdsskaderamtes 

tilstand først være stabil. Dernæst skal der 

indhentes oplysninger om vedkommendes 

løn- og ansættelsesforhold og situation på 

arbejdsmarkedet. Det arbejde tager tid og 

derfor er sagsbehandlingen for sager om 

erhvervsevnetab særligt lange. 

-I Martins tilfælde skal jeg love for, at 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fuldt ud 

lever op til deres egne udtalelser om, ”at 

arbejdet med at indhente diverse oplys-

ninger tager tid og derfor betyder særligt 

lange sagsbehandlingstider”, siger faglig 

sekretær i Odense Afdeling, Palle Jensen, 

der har kørt Martins sag.

Udover den generelle lange tur, som 

Martins sag har været igennem i Arbejds-

markedets Erhvervssikring, har Metal 

Odense også haft hans sag i Ankestyrelsen 

et par gange, bl.a. i spørgsmålet omkring 

hans reelle årsindkomst som selvstændig 

erhvervsdrivende.

-Da Ankestyrelsens sagsbehandlingstider 

absolut heller ikke hører til de korteste, 

har det også været med til at trække sa-

gen i langdrag, mener Palle Jensen.

At Martins sag endte med et positivt ud-

fald, er mere undtagelse end regel. Ifølge 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ender 

nemlig kun fem procent af de 40-50.000 

skader, der årligt anmeldes, med at få 

erstatning for tabt erhvervsevne.

En arbejdsskade kan føre  
til et helt nyt arbejdsliv
Martin Kierstein var skibsbygger, i dag er han  
selvstændig med seks medarbejdere

Arbejdsskade

FEBRUAR 2018 · METAL ODENSE · 14



Arbejdsskade

Martin Kierstein er glad og lettet over at der 
fornylig endeligt blev sat et punktum i hans 
arbejdsskadesag, der har været 13 år undervejs. 
-Uden Odense Afdelings vedholdende indsats 
og hjælp ved jeg ikke, hvad jeg skulle have 
gjort. Jeg er afdelingen utrolig taknemmelig, 
understreger Martin.
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Nyt fra A-kassen Lønbevægelse

Dagpenge lønmodtagere  Kr. pr. mdr.

Fuldtidsforsikrede ............................................................................................................................. 18.633,00 kr.

Deltidsforsikrede ................................................................................................................................ 12.422,00 kr.

Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede ............... 15.279,00 kr.

Dimittend (med forsørgelsespligt, deltidsforsikrede .................... 10.186,00 kr.

Dimittend (uden forsørgelsespligt) fuldtidsforsikrede ............... 13.323,00 kr.

Dimittend (uden forsørgelsespligt) deltidsforsikrede .................. 8.882,00 kr.

Ungesats, fuldtidsforsikrede (50% sats) ........................................................... 9.317,00 kr.

Ungesats, deltidsforsikrede (50% sats) .............................................................. 6.211,00 kr.

Efterløn
Fuldtidsforsikrede (100% sats)........................................................................................ 18.633,00 kr.

Deltidsforsikrede (100% sats) .......................................................................................... 12.422,00 kr.

Fuldtidsforsikrede (91% sats) ............................................................................................ 16.956,00 kr.

Deltidsforsikrede (91% sats) ............................................................................................... 11.304,00 kr.

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse  
(max 2 g-dage)
Hel dagpengegodtgørelse .................................................................................................. 860,00 kr.

Halv dagpengegodtgørelse ............................................................................................... 430,00 kr.

Hvad skal medlemmet tjene for at  
kunne få den højeste dagpengesats?
Det vil sige, en gennemsnitlig indkomst på  

22.504,00 kr. pr. måned. (140,36 kr. pr. time)

Samtaler i A-kassen

Er du ledig, skal du dagligt være opmærksom på, at tjekke din 

post som kommer fra Dansk Metal.

Du finder din post på din personlige side ved at logge på  

www.danskmetal.dk/post.

Her vil du blandt andet modtage besked på hvornår du skal 

booke et møde/samtale i A-kassen.

Det kan dreje sig om flg. møder:

• CV – samtale, når du er nyledig

• Rådighedssamtale, når du har været ledig i en længere periode

• Workshops og Temadage, når du er ledig

Husk altid at melde afbud til A – kassen, hvis du er blevet syg 

eller gået i arbejde.

Udbetaling af efterlønsbidrag 
fra den 1. januar 2018

I forbindelse med at Folketinget har vedtaget et 

nyt lovforslag om at du kan få udbetalt dit efter-

lønsbidrag i perioden 1. januar og frem til den 30. 

juni 2018, vil Dansk Metal sende et brev til samtlige 

medlemmer, der har indbetalt til efterlønsordningen 

og ikke har nået folkepensionsalderen og som ikke 

er overgået til efterløn.

Dette brev kan du finde på din personlige side ved 

at logge på www.danskmetal.dk/post

Jobformidling

I 2017 har Metal Odense hjulpet med at formidle nyt job til 105 medlemmer. Håbet for 2018 er, at afdelingen kan nå at hjælpe 

endnu flere medlemmer med et nyt job igennem jobformidling.

Satser 2018
Kontingent 2018  Kr. pr. mdr.

Forbunds/afdelingskontingent ...............................  534,25 kr.

Fritidsulykkesforsikring .......................................................  35,00 kr.

I alt ...................................................................................................................  569,25 kr.

A-kasse kontingent ..................................................................  500,00 kr.

I alt ...................................................................................................................  1.069,25 kr.

Efterlønsbidrag ...............................................................................  502,00 kr.

I alt ...................................................................................................................  1.571,25 kr.

 

Lærlingekontingent .................................................................  150,00 kr.

Fritidsulykkesforsikring .......................................................  35,00 kr.

I alt ...................................................................................................................  185,00 kr.

Kent Madsen
Afdelingskasserer
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Lønbevægelse

Lønbevægelse
Lønbevægelse Metal Odense april 2016-2017 fordelt på brancher

Metal Odense Region Syddanmark Hele Landet

Kvartaler:
Timeløn Årlig  

stigning %
Årlig  
stigning kr.

Timeløn Årlig  
stigning %

Årlig  
stigning kr.

Timeløn Årlig  
stigning %

Årlig  
stigning kr.

april  2015  kr. 176,60  0,0  kr. 0,06  kr. 178,29 1,0  kr. 1,80  kr. 186,39 1,4  kr. 2,49 

oktober  2015  kr. 176,69  0,1  kr. 0,19  kr. 178,55 0,6  kr. 1,02  kr. 186,70 1,2  kr. 2,13 

april  2016  kr. 178,00  0,8  kr. 1,40  kr. 179,65 0,8  kr. 1,36  kr. 188,51 1,1  kr. 2,12 

oktober  2016  kr. 179,24  1,4  kr. 2,55  kr. 180,26 1,0  kr. 1,71  kr. 188,72 1,1  kr. 2,02 

april  2017  kr. 180,69  1,5  kr. 2,69  kr. 181,55 1,1  kr. 1,90  kr. 190,89 1,3  kr. 2,38 

Lønudviklingen i Metal Odense, Region Syddanmark og hele landet de seneste 2 år

Lønstatistikker i Dansk Metal  udarbejdes 2 gange årligt - for kvartalerne april og oktober.
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området
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Regulering
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Smede- og
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Regulering
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Regulering
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Strøm-, styring 
og process

Regulering
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kr. 175,80

Transport

Regulering
kr. 2,74
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Fagret Aktiviteter

Medlemssager 
– 231 sager i alt:
Afskedigelsessager (7 sager)
1 sag, med uenighed om opsigelse og fe-

rie under sygdom. Sagen indbragte ekstra 

opsigelse, der omregnet giver 19.000,00 

kr. til medlemmet.

1 sag, med manglende opsigelse

2 sager, hvor medlemmerne fritstilles 

– for 1 medlem afholdes ferien uden 

for opsigelsesperioden – svarende til 

80.133,00 kr. – for 1 medlem var fritstillin-

gen ubetinget med 9 måneders løn, dog 

med en enkelt klausul.

1 sag, med uenighed ved fratrædelse om 

en uddannelsesklausul.

1 sag, uden yderligere kommentarer.

1 sag, med væsentlig ændring i ansættel-

sesvilkår for 1 medlem – sagen viderefø-

res af Dansk El-forbund og Dansk Metal.

Løn og feriepengesager  
(5 sager) 
4 sager, med manglende løn, fritvalgsløn-

konto, feriepenge, pension. Samlet beløb 

21.583,00 kr.

1 sag, hvor medlemmet er kommet til 

skade og mangler løn under sygdom. 

Skaden anmeldes og løn under sygdom 

udbetales.

Lærlingesager (46 sager)
2 løntjeksager, hvor der er efterbetalt 

66.754,00 kr. i manglende løn, pension og 

fritvalgslønkonto.

6 lønsager, hvor der er efterbetalt 

135.841,00 kr. i manglende løn, pensi-

on og fritvalgslønkonto. 1 virksomhed 

har efterfølgende oprettet forsikring på 

lærlingen.

1 vejledningssag i forhold til rejse- og 

udstationeringsregler.

1 sag omkring opsigelse af uddannelses-

aftale samt manglende løn og feriepenge 

25.165,00 kr.

1 sag, hvor der er aftalt og arrangeret 

afstigning på trin 1 i uddannelsen på grund 

af uddannelsesforholdene og manglende 

relevant arbejde på virksomheden.

3 sager, hvor der er vejledt til nye lære-

pladser og ophævelse af uddannelsesaf-

talerne.

1 sag om kontingent. Udlært dato tilrettes 

og der overføres for meget indbetalt 

kontingent, tilpasses i næste kontingent-

opkrævning. 

1 sag, hvor lærlingen er hjulpet til at få sit 

svendebrev.

26 *vejledningssager.

4 vejledende løntjeksager, hvor tingene er 

fundet ok

Arbejdsskadesager (72 sager)
19 sager er ikke anerkendt som arbejds-

skadesag, på grund af forudstående 

skader eller at skaden ikke fremgår af 

fortegnelsen.

11 sager er anerkendt, men erhvervs-

evnetabet eller mén vurderes til under 5%.

1 sag afvises på grund af, at hændelsen 

ikke har årsagssammenhæng.

24 sager med erstatning på 6.567.406,96 

kr.

1 sag, hvor vi har gennemgået afgørelsen 

i sagen, efter medlemmet selv har kørt 

sagen. Sagen tages kun op efterfølgende, 

hvis der opstår væsentlig forværring.

1 sag afvises efter genoptagelse.

2 sager, hvor medlemmet aldrig tegnede 

fuldmagt, eller aldrig kontaktede os efter 

at have tegnet fuldmagt.

7 sager, hvor mén anerkendes, men sagen 

sammenlægges med medlemmets anden 

sag.

1 sag, hvor der kun vejledes – Sagen er 

kørt i Serviceforbundet, idet medlemmet 

blev revalideret til IT-supporter.

3 sager lukkes, efter overvejelse ved 

advokaten, medlemmet døde af andre 

årsager, efterladte valgte at køre sagen 

ved advokat.

1 sag afvises i Landsretten, men der udbe-

tales EAL-renter i sagen på kr. 1.250,65 kr.

1 sag, en gammel sag gennemgås for 

mulighed for genoptagelse. Sagen genop-

tages ikke.

Sociale sager (76 sager)
28 sociale vejledningssager.

48 gruppelivssager, hvoraf 1 af sagerne 

var begravelseshjælp. Der har været en 

udbetaling på 431.018,18 kr.

*Vejledningssager (25 sager)
4 løntjeksager, hvor lønsedlerne var som 

de skulle være.

5 karriereplanssager.

16 vejledningssager.

Arbejdspladssager 
– 17 sager i alt:

Overenskomstsager (2 sager)
1 sag, hvor der er lavet ny MED-aftale på 

det kommunale område.

1 sag, oprettelse af ny tiltrædelsesaftale til 

Industriens Overenskomst.

Indlejet arbejdskraft (1 sag)
1 sag, hvor der mangler dokumentation 

for indlejede folk. Virksomheden på-

lægges at fremskaffe dokumentationen 

herfor.

*Vejledningssager (14 sager)
Virksomheder og tillidsrepræsentanter er 

vejledt i lærlingeforhold, overenskomsten, 

sygedagpengeregler, løngodkendelse, 

overenskomstsatser, lokalaftaler, lønfor-

hold, arbejdstid og lønforhandling.

*Kun vejledningssager, der er registreret 

i Dansk Metals sagsregistreringssystem 

for Metal Odense er medtaget i opgø-

relsen. Det er oftest sager med længere 

sagsbehandling eller sager med megen 

dokumentation hvor medlemmet eller 

virksomheden blot vejledes uden efter-

følgende tiltag, der registreres som en 

vejledningssag.

Fagretlig virksomhed
   1. august - 30. november 2017
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Aktiviteter

Aktivitetsgruppen
Ledige, efterlønsmodtagere og pensionister fra Odense Afdeling er 

velkomne hos Aktivitetsgruppen, der mødes hver torsdag kl. 10-12  

på Østerbæksvej 92 til samvær og forskellige arrangementer. 

Henvendelse: Jørgen Ragus | Tlf. 6616 0295, tlf. 6127 3751

Metal Seniorklub 
28. feb. kl. 13.30 Generalforsamling, Østerbæksvej 92, (kælderen)

14. mar. kl. 13.30 Guidet tur på virksomheden Glud & Marstrand 

  4. apr. kl. 13.30 Foredrag ”Præst i den danske menighed i Schweiz” v/Kresten Drejergaard, forhv. biskop 

18. apr. kl. 13.30 ”Da farfar var ung” Ørehænger musik v/ Hans Rytter, Arne Ploug og Peder Sørensen

  2. maj kl. 13.30  Foredrag ”Historien om Dansk Vestindien”v/ Rasmus Laursen

16. maj kl. 13.30  Foredrag ”Glimt i øret – stemningsbilleder fra 50-erne og 60-erne v/ Palle Jensen

23. maj kl.   8.00  Fra Østerbæksvej 92 med bus. Udflugt til Søby Brunkulslejer ved Herning

Banko på onsdage kl. 13.00: 21. februar, 7. og 21. marts., 11. og 25. april samt 9. maj

Klubben optager efterlønsmodtagere og pensionister fra Metal. Ring telefon 30 42 18 33.

Sæt 8 
18. april  Generalforsamling Metal Odense,  

 Odin Havnepark

  1. maj 1. maj arrangement ,  

 Odin Havnepark

16. juni Familietræf i Legoland

Spørgsmål 1:  
Hvilken karakter fik 

guldsmed Camilla 

Aagaard Jensen til 

svendeprøven?

Spørgsmål 2:    
Hvornår bliver 

Danmarks Bedste 

Lærling udlært 

som landbrugs-

maskinmekaniker?

Spørgsmål 3:    
Hvor mange biler 

kører dagligt over 

Odins Bro?

Spørgsmål 4:     
Hvad hedder 

den nye 

forbundssekretær 

i Organisations-

sekretariatet?

Spørgsmål 5:     
Hvor længe har 

tillidsmand Michael 

Madsen været 

ansat på Sanovo? 

Spørgsmål 6:      
Hvor mange 

procent af ind-

betalingerne til  

din pension i  

Industriens Pension 

bliver fremover sat 

ind på en såkaldt 

aldersopsparing?

Er du til konkurrencer? 
Vi udlodder 3 x 3 flasker rødvin, så det er bare med at komme i gang  

med at læse sig frem til svarene, som du finder i bladets artikler og tekster.

Skriv de 6 svar i en mail med emnet ”konkurrence” og send dem til  

odense@danskmetal.dk 

Husk at oplyse dit navn og telefonnummer.

Sidste frist for indsendelse af svar er fredag d. 16. marts. Vinderne trækkes i uge 12 

og kontaktes direkte, samt offentliggøres på Metal Odenses hjemmeside i uge 12.

De 6 spørgsmål:
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Metal Odense, Stærmosegårdsvej 8, 5230 Odense M

NATIONAL
SVEJSEKOORDINATOR

www.amu-fyn.dk

Vi uddanner folkAMU-Fyn  •  Petersmindevej 50  •  5100 Odense C 
AMU-Fyn  •  C. F. Tietgens Boulevard 27  •  5220 Odense SØ
Tlf. 66 13 66 70

Ovenstående AMU-kurser er underlagt den gældende AMU-lovgivning. 
Læs mere om evt. løntabsgodtgørelse, samt kursernes specifikke  
AMU-mål, pris, målgruppe, indhold og minimum antal deltagere på  
www.amu-fyn.dk.

Den nationale svejsekoordinatoruddannelse er et 
tilbud til alle, som arbejder med koordination af 
svejsning, og som skal fremstille blivende bygnings- 
og konstruktionskomponenter, der skal CE-mærkes i 
henhold til EN 1090.

Forløbet henvender sig til alle, der arbejder indenfor 
stålbranchen i forhold til bygningsreglementet BR 10.

Kursusrækkefølgen består af ni moduler, som i alt varer 
33 kursusdage. Der udstedes AMU-bevis efter hvert 
modul og et samlet bevis på gennemført uddannelse i 
national svejsekoordinator. 

Den anbefalede rækkefølge er at starte med modul 1 
og tage modulerne fortløbende. Du har også mulighed 
for at vælge enkelte AMU-mål. Der udstedes AMU-bevis 
efter hvert enkelt kursus. 

AMU-FYN AFVIKLER OGSÅ KURSER I:

• TIG-svejsning  
• Lysbuesvejsning  
• MAG-svejsning  
• Gas-svejsning
• MIG-svejsning  
• § 26

Se mere på www.amu-fyn.dk. 

YDERLIGERE INFORMATION 
OG TILMELDING

 Kontakt

METTE NIELSEN tlf. 63 135 102

BLIV CERTIFICERET 
INDENFOR 

ALUMINIUMSSVEJSNING



AUTOMATIKTEKNIKER 
– UDDANNELSESSTART AUGUST 2018

Interesserer du dig for robotter, teknik, mekanik, styring, 
programmering og for at få det hele til at spille sammen i 
spændende løsninger i industriens verden? Nu kan du lære 
at skabe, programmere og reparere fremtidens flow. Hvis 
du har lyst til at være den bedste, elsker at fordybe dig og 
har fokus på detaljen, vælger du helt rigtigt her. 
Se mere på SDE.dk

BLIV AUTOMATIKTEKNIKER 
PÅ SDE.DK

MATEMATIK A
PROGRAMMERING B 
Giv dine idéer uanede kræfter, og få 3 gode skoleår på 
højt niveau, hvor du bruger matematikken og teknologien 
maksimalt. Dyrk mulighederne i at gennemskue, program-
mere, udregne og gøre en forskel i verden med robotter, 
IT, videnskab og software. Lær gennem fede projekter, som 
fungerer i virkeligheden – og giv verden et stykke af dig. 
Se mere på OTG.dk

FØLG ROBOTLINJEN PÅ OTG.DK

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE OG ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM GIVER DIG HELT NYE 
MULIGHEDER FOR UDDANNELSER INDEN FOR ROBOT, TEKNOLOGI & AUTOMATIK. 

Tag en HTX på Robotlinjen med masser af matematik og programmering, eller vælg en Automatiktekniker-
uddannelse, gerne med EUX. Lær at skabe, programmere og reparere fremtidens flow i det spritmoderne 

robotklasseværelse, der er unikt i landet.

BLIV DÉN, DER FÅR DET HELE TIL AT SPILLE

Ny HTX Robotlinje!

Ny uddannelse i Odense!

AUTOMATIKTEKNIKER

NYE UDDANNELSER



VÆR     
DEN BEDSTE 

LÆS ROBOT, TEKNOLOGI OG AUTOMATIK I ODENSE. LØS ALLE DETALJERNE, MENS DU 
TÆNKER STORT, OG DEL OPGAVERNE MED GODE VENNER.
Her kan du bruge dine evner til elektronik, teknik og mekanik, samtidig med at du bevarer et køligt 
overblik. En automatiktekniker skal nemlig alle de ting, der hjælper industriens flow. 
Når en maskine kokser, eller en ny skal udvikles, er det nemlig automatik-
teknikeren, der udbedrer fejl, udtænker og udvikler nye produktions-
anlæg til alt fra sygehuse, fabrikker, kraftværker, skibe og meget mere.

Kort sagt, hvor der er maskiner – er der brug for automatikteknikere. 
Og i fremtiden bliver automatikteknikeren i endnu højere grad 
industrirobottens bedste ven.

Eleverne lærer bl.a. om robotter, styringsteknik, 
PLC, El-pneumatik og pneumatik samt generel el-
lære og sikkerhed som er basis for uddannelsen. 
På uddannelsen bliver eleverne trænet i de helt 
små dele og får gennem det praktiske arbejde det 
store overblik gjort til den bedste løsning, hvor 
der er flere løsninger på samme udfordring. Man 
arbejder meget med projekter i grupper for at 
være så tæt på virkeligheden som muligt, fordi 
tværfagligt samarbejde med kollegerne er en stor 
del af arbejdet som automatiktekniker. 

Med en uddannelse som automatiktekniker i 
bagagen kan de unge læse videre til it- og elektro- 
nikteknolog, automationsteknolog, installatør, 
maskinmester, diplomingeniør eller civilingeniør.

Om uddannelsen til

AUTOMATIKTEKNIKER

Sikkerheden skal være i top, og det er 
vores ansvar, at alt kører som det skal,” 

IDÉER, VIDEN, 
MENNESKER OG 
MASKINER
”Jeg har det bedst, når jeg kommer 
hjem efter en dag, hvor jeg har fået 
noget til at fungere,” siger Jonas Mølle-
gaard, der læser automatiktekniker 
med EUX på Syddansk Erhvervsskole. 
”Opgaven driver mig.” Masser af unge, 
ambitiøse mennesker har det på samme 

måde. Skoledagen og arbejdsdagen 
skal være meningsfyldt, man skal have 
lov til at bruge sig selv og lære nyt, 
man skal kunne løse opgaverne med 
gode kammerater – og så må der meget 
gerne være programmering og robotter 
involveret. 

Dette er lige netop udgangspunktet 
for Syddansk Erhvervsskoles studier i 
Robot, Teknologi og Automatik. Her får 
man færdigheder, som gør det muligt at 
skabe den bedste løsning på en ud-
fordring og får fingrene i både bøgerne, 
det elektroniske og det fysiske. Og her 
er det tilladt at være den bedste – fra 
begyndelsen eller man kan blive det 
undervejs gennem uddannelsen.

600º VARM RÅOLIE 
UNDER KONTROL 
”Sikkerheden skal være i top, og det  
er vores ansvar, at alt kører som det 
skal,” siger Jonas Møllegaard, der i sin 

læretid arbejder på et af landets 
største raffinaderier.  

”I de processer, jeg 
arbejder med, er 

det vigtigt, 

hvad vi bruger teknologi, maskiner og 
software til. Jeg synes, det er meget in-
teressant med radar og alt dét, man kan 
bruge den teknologi til – blandt andet 
niveaumålinger i tanke. Og så skal vi 
jo have den til at spille sikkert sammen 
med mekanikken,” fortæller Jonas Møl-
legaard, der læser til automatiktekniker 
med EUX.

KUN TYKKELSEN AF ET 
HÅR AT LAVE FEJL I 
Mikkel Juel Eriksen, læser til industri- 
tekniker og er meget glad for, at han 
på sin uddannelse kan kombinere det 
boglige med det praktiske. Som den-
gang et 160 meter langt skib skulle 
have monteret en ny skrueaksel for at 
kunne sejle videre. ”Bare akslen alene 
vejede 80 tons og var seks meter lang 
– og den skulle passe med 2/100-dele 
af en millimeter, mens vi satte den ind 
ved hjælp af flydende kvælstof og bolte, 
der blev sat på med ét tons tryk. Det var 
svært, men det var virkelig spændende,” 
fortæller Mikkel Juel Eriksen.

HELE SLAGTERIET 
STOD STILLE
5 robotter på det kæmpestore slagteri 
gik pludselig ned samtidig. Det gav nye 
udfordringer for Laura Sixhøj, der elsker 
sin uddannelse som automatiktekniker 
med EUX. ”Men da alting stod stille, 
fordi robotterne var brudt sammen, fik vi 
rigtig travlt,”
siger Laura Sixhøj. ”Slagterne ville jo i 
gang igen. Jeg hjalp med at balancere 
savrobotten, der skærer grisene midt 
over, og vi fik sammen fikset det hele 
inden fyraften.”

FAKTA OM UDDANNELSEN TIL AUTOMATIKTEKNIKER

Uddannelseslængde: 4 ½ år (inkl. grundforløb)

Næste uddannelsesstart: August 2018

Økonomi: SU og elevløn

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole i Odense eller Vejle

Læs mere på sde.dk
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ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM
MUNKEBJERGVEJ 130
5230 ODENSE M OTG.DK

UDFORDRINGER  •  KREATIVITET  •  SAMMENHOLD

   OTG VI SKABER
FREMTIDENS VINDERE

ANVENDT NATURVIDENSKAB
Bioteknologi A • Matematik A
Bioteknologi A • Idræt B

Matematik A • Fysik A
Matematik A • Kemi A
Matematik A • Biologi B

NY ROBOTLINJE
Matematik A • Programmering B

KOMMUNIKATION
Kommunikation og IT A • Design B
Kommunikation og IT A • Programmering B
Kommunikation og IT A • Samfundsfag B

TEKNOLOGI
Teknologi A • Matematik A
Teknologi A • Design B

Nyhed

GIV DIN VIDEN 
NYE KRÆFTER
ENDELIG FÅR HTX SIN EGEN ROBOTLINJE! KOM MED, OG LAD OS SAMMEN 
UDFORSKE, HVORDAN MATEMATIK, PROGRAMMERING OG VIRTUELLE KRÆFTER 
KAN FORANDRE FREMTIDEN.

Lad dig rive med af de mange muligheder, kontakterne til robotvirksomhederne i den virkelige verden og 
de engagerede lærere, der er på samme rejse som dig. Vi tænder på videnskaben og udlevelsen, for alting 
bliver sjovere, når man er med til at gøre en forskel.

På Robotlinjen lærer vi om og bruger teknologien. Vi afprøver, undersøger og opsluges af alt dét, der kan lade sig 
gøre. Fagene supplerer hinanden og trives i spændende projekter, som du selv kan være med til at få idéer til. 
Det matematiske bliver fysisk – og omvendt, og du holder det hele i tråd med din programmering. Dén forståelse, 
du får her, vil åbne dine døre for fremtiden.

GIV VERDEN ET STYKKE AF DIG.


