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At tage hul på et nyt år er som regel for-

bundet med både forhåbninger og forvent-

ninger om, at det nye år bringer noget godt 

med sig. 

2020 byder både på et nyt årti - 20’erne – og 

nye overenskomster. I skrivende stund er der 

fuld gang i forhandlingerne om de kom-

mende overenskomster for de over 600.000 

ansatte på det private arbejdsmarked. Indu-

striens parter er som bekendt de første der 

sætter sig til forhandlingsbordet for at nå en 

aftale for de 230.000 ansatte i industrien.

Og jeg er sikker på, at vores to forhandlere, 

Claus Jensen, formand i CO-industri og 

forbundsformand for Dansk Metal og Mads 

Andersen, næstformand i CO-industri og 

formand for Industrigruppen i 3F kan leve 

op til forventningerne om at forhandle 

nogle gode overenskomster hjem til med-

lemmerne. 

Gjort meget godt
for medlemmerne
Som topforhandler ved flere af de tidligere 

overenskomster for industrien, har Claus 

Jensen vist, at han kan skrue nogle gode 

overenskomster sammen. Samtidig har han 

en stor social bevidsthed, det er vigtigt for 

ham at få alle med. 

Eksempelvis fik vi på et tidspunkt en regnbue 

OK, hvor barsel blev en rettighed for forældre 

af samme køn, ligesom kvinder er blevet 

sikret betalt pensionsbidrag under barsel. Og 

ved den sidste overenskomst OK17 fik med-

lemmerne mulighed for at gå på nedsat tid 

de sidste fem år før pensionsalderen, ligesom 

barnets første sygedag er udvidet til to dage.

Desuden har Claus Jensen også være ban-

nerfører for at sikre medlemmerne bedre og 

bedre efter- og videreuddannelsesmulighe-

der samt forbedrede anciennitetsforhold.

Claus var også forhandleren, der ved OK 17 

fik opgraderet fritvalgsordningen fra 2% til 4% 

af lønnen. Den enkelte medarbejder kan så 

selv vælge, om pengene skal udbetales, gå til 

pension eller bruges til fridage eller ferie. 

Claus har gjort rigtig meget godt for med-

lemmerne, og det skal han have et kæmpe 

skulderklap for. 

Fordel med sammen-
kædede regler 
I læsende stund her midt i februar har 

CO-industri og DI formentlig indgået forlig. 

Og de øvrige områder kan for alvor gå i 

gang med deres forhandlinger. Næste skridt 

er afstemningen af det sammenkædede 

forhandlingsresultat hos såvel lønmodtagere 

som arbejdsgiverne.

På lønmodtagersiden foregår afstemningen 

som urafstemning og alle stemmer om det 

samlede resultat for alle grupper. 

Systemet med det sammenkædede forhand-

lingsresultat sikrer alle grupper på det private 

arbejdsmarked, også de svageste og dårligst 

organiserede, et forhandlingsresultat. Det er 

den mekanisme, der gør, at vi på den over-

enskomstdækkede del af arbejdsmarkedet 

ikke har nogle working poor. Noget vi skal 

være glade for – og værne om.

De tekniske skoler er 
nu rigtige studiesteder
Noget andet vi også skal være glade for, er 

reformen af erhvervsuddannelserne, som 

trådte i kraft skoleåret 2015/16. 

EUD-reformen virker. De tekniske skoler 

har langsomt, men sikkert udviklet sig til 

at være studiesteder med engagerede og 

supermotiverede elever fra at være skoler, 

hvor for mange elever bare har ”hængt ud” 

uden mål.

Adgangskrav, mere og bedre undervisning, 

indførelse af EUX (kombineret gymnasial og 

erhvervsuddannelse) og ny erhvervsrettet 

10. klasse er bl.a. nogle af de tiltag, som har 

gjort de tekniske skoler meget mere attrakti-

ve for de unge.

Nyt årti og nye  
overenskomster
Forventer endnu en god overenskomst fra 
topforhandler Claus Jensen, CO-industri
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Ordinær generalforsamling
 
Onsdag den 29. april 2020, kl. 19.00
Odin Havnepark, Mødefabrikken, Lumbyvej 17G, 5000 Odense C

Der serveres mad kl. 18 - 18.45 inden generalforsamlingen starter
Husk! Tilmelding til spisning senest den 22. april på odense@danskmetal.dk
Mailen bedes mærket ”generalforsamling Metal Odense” og indeholde navn og fødselsdato.

Dagsorden: A-kassen, kl. 19.00
1. Behandling af forslag til A-kassens delegeretmøde  
 den 16. september 2020 ved Dansk Metals 57. kongres
2.  Delegerede til A-kassens delegeretmøde den 16. september 2020 
3. Eventuelt

Dagsorden: Metal Odense i umiddelbar forlængelse af A-kassens dagsorden
1a. Forhandlingsprotokol og beretning
2a. Regnskab
3a. Indkomne forslag
4a. Valg af afdelingsformand. På valg: - Lars H. Hansen
5a. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 På valg:  Allan Hartmann Haandbæk Morten Larsen
  Brian Andersen   Pia Stærmose Jørgensen
  Brian Charlie Pedersen  Per Jensen
  Lars Jørgensen    
6a.  Behandling af forslag til Dansk Metals 57. kongres 12. - 15. september 2020
7a.  Valg af delegerede til Dansk Metals 57. kongres den 12. - 15. september 2020
8a. Valg af revisor 
 På valg: Johnny Jan Dørr revisor og Søren Skov Madsen, revisor suppleant
9a. Valg af fanebærer 
 På valg: Henning Carlsen, fanebærer og Claus Mayland Lyngholm, fanebærer suppleant
10a. Valg af kontrollører. På valg: Henning Carlsen og Orla Klausen
11a. Forslag fra Økonomiudvalget
12a. Eventuelt

Generalforsamling

Forslag
Forslag, der ønskes behandlet under 

dagsordenens punkt 1 og 3a, skal indsen-

des skriftligt, og må være bestyrelsen i 

hænde senest onsdag den 22. april 2020, 

kl. 16.00.

Valg af afdelingsformand
Såfremt der ikke senest 7 dage før ge-

neralforsamlingen er indgået skriftligt 

forslag om nyvalg af afdelingsformand 

betragtes den hidtidige som genvalgt (i 

henhold til forbundslovens § 27, stk. 2).

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og kongresdelegerede:
Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer 

og delegerede til Dansk Metals 57. kon-

gres skal – for at kandidaterne kan opfø-

res på trykt stemmeseddel – indsendes fra 

arbejdspladserne, evt. brancheklubberne, 

og skal være afdelingskontoret i hænde 

senest onsdag den 22. april 2020 kl. 16.00.

Afdelingens protokol vil efter aftale kunne læses i afdelingen fra den 29. marts 2020.

Husk gyldigt medlemsbevis / Pluskort
P.B.V. Lars H. Hansen
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Virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøg

Ekstra sundt arbejdsmiljø 
for spe cialisterne på 
Hjernø Værktøjsfabrik
En god løn, tillid, respekt og ligeværdighed  
præger også hverdagen for de 45 værktøjsmagere 

Er der en chef, der går op i sine med-

arbejderes sundhed, så er det Aage 

Agergaard, administrerende direktør på 

Hjernø Værktøjsfabrik i det nordvestlige 

Odense. 

– Jeg er måske nok lidt striks, for ciga-

retter, cola og kager er altså ikke velset 

her. Grunden er ganske simpel. Vi har 

nogle helt utroligt dygtige og kompeten-

te medarbejdere. Og de skal naturligvis 

sikres et så sundt arbejdsmiljø som  

muligt, for jeg kan ikke undvære en  

eneste af dem, forklarer Aage Agergaard.

Fraværet af røg, søde drikke og basser 

kompenseres til gengæld af et fladt og 

gennemsigtigt hierarki og en ledelse, der 

viser en udstrakt grad af tillid og respekt 

overfor medarbejderne. Dertil kommer 

en timeløn, der ligger et pænt stykke over 

gennemsnittet i Metal Odense. 

Kombinationen af ovenstående er for-

mentlig forklaringen på et helt usædvan-

ligt lavt sygefravær på under en procent.

Tallet får Hjernøs nyansatte fabrikschef 

Jesper Aablad til at udbryde:

– Det er meget, meget lavt, når jeg sam-

menligner med de virksomheder, jeg har 

været ansat. På min seneste arbejdsplads, 

en stor tysk virksomhed, var sygefraværet 

12 procent og min opgave var at få det 

ned på otte procent. Det lykkedes bl.a. 

ved forbedringer af arbejdsmiljøet, der 

sammenlignet med danske forhold var 

ekstremt dårligt.

Lærlinge skal føle 
sig ligeværdige
Der er rift om dygtige værktøjsmagere 

og industriteknikere, som udgør den 45 

mand store medarbejderstab i produkti-

onen.

En del af værkstøjsmagerne er Hjernøs 

egne lærlinge, ja faktisk hver sjette af vo-

res værktøjsmagere har vi selv uddannet, 

forklarer Aage Agergaard og tilføjer:

-Med en produktion som vores har vi 

plads til seks lærlinge, og det er, hvad vi 

hele tiden har.

Hjernøs direktør er meget bevidst om 

virksomhedens uddannelsesmæssige 

ansvar, og ikke mindst indholdet i et 

læreforløb. 

Teknisk chef Per Rasmussen (i midten) og flankeret 
af fra venstre fabrikschef Jesper Aablad forklarer her 
hhv. Kent Madsen, næstformand og Lars Hansen, 
formand i Odense Afdeling kompleksiteten i de 
værktøjer, som virksomheden udvikler og fremstiller.
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Virksomhedsbesøg

– Vi har stor respekt for vores lærlinge og 

lægger meget vægt på, at de skal føle sig 

ligeværdige. Lærlinge er og skal ikke være 

servicemedarbejdere for svendene. Vi er 

ikke bange for at give dem ansvar og er 

samtidig meget bevidste om, at de i løbet 

af deres uddannelse kommer rundt om 

samtlige arbejdsprocesser og -funktioner, 

fastslår Aage Agergaard.

En af Hjernøs nuværende seks lærlinge er 

Elias Laine, der er tredieårs industritekni-

kerlærling.

Lige nu arbejder han i fræseafdelingen, 

hvor han skal være i tre måneder.

– Hjernø er bare et fedt sted at stå i lære, 

konstaterer han og uddyber:

– Vi får lov til utrolig meget, også at stå 

og arbejde på emner til 50.000 kroner. 

Jeg synes, det er flot at ledelsen viser os 

så stort ansvar. Og det tager vi, og her tror 

jeg godt jeg kan tale på alle mine lær-

lingekollegers vegne, selvfølgelig meget 

alvorligt.

Elias, som for øvrigt er ungdomsformand 

i Metal Odense fortæller begejstret, at han 

også har lært at sænkgniste.

– Og det er altså mere undtagelse end re-

gel, at en industriteknikerlærling får lov til 

det. Det kan jeg høre, når jeg snakker med 

lærlingekammerater på andre virksomhe-

der, forklarer Elias.

Stadig udfordrende
efter 38 år
I en anden ende af produktionen møder vi 

Erling Øxenhave Jensen, maskinarbejder 

og værkstedsrepræsentant.

Han bruger så ikke lige ordet fedt om at 

arbejde på Hjernø, men hans begejstring 

for at være en del af Hjernøs specialist-

hold er den samme som Elias Laines.

– Det er 38 år siden jeg startede i lære 

som maskinarbejder på Hjernø og trods 

de mange år synes jeg stadig arbejdet 

med at slibe, dreje og fræse i mange for-

skellige emner er udfordrende.

Der er måske én lille ting, den mangeårige 

medarbejder ikke er helt vild med.  

– Altså den dag chefen mente, at nu 

skulle det være slut med kage til eftermid-

dagskaffen, blev jeg ikke vildt begejstret, 

siger han og tilføjer så med et grin:

– Om ikke andet kan jeg da føle mig lidt 

sundere.

Fremstiller 220 unikke 
værktøjer årligt
Kombinationen af supermoderne produk-

tionsanlæg og 45 specialister i produk-

tionen betyder, at Hjernø Værktøjsfabrik 

hører til Nordeuropas førende inden for 

udvikling og fremstilling af avancerede 

sprøjtestøbeværktøjer, i daglig tale kaldet 

værktøjer. Der er tale om højteknologiske 

værktøjer hvor de flere hundrede form-

givende dele har en præcision ned til tre 

my. 

Per Rasmussen, teknisk chef og for øvrigt 

selv udlært på Hjernø fortæller, at virk-

somheden i snit fremstiller ét værktøj om 

dagen året rundt. Værktøjerne bruges til 

fremstilling, og ofte massefremstilling, af 

et utal af forskellige plastemner. 

– Det kan være plastemner til fødeva-

reindustrien, termostater til radiatorer, 

plastemner til medicoprodukter, plastic-

dele til elektronisk udstyr, kort sagt enhver 

plasticdel, som vores kunder har brug for 

at kunne masseproducere.

Per Rasmussen har sin faste plads i 

konstruktionsafdelingen, hvor der sidder 

– Selvom jeg har været her i 38 år er arbejdet stadig udfordrende og spændende, forklarer værkstedsrepræsen
tant Erling Øxenhave Jensen Lars Hansen, tv. og Kent Madsen, hhv. formand og næstformand i Metal Odense. 

Elias Laine.

En kran er et helt nødvendigt arbejdsredskab 
for Per Madsen, når værktøjerne skal flyttes.

Dao Li er en af Hjernøs 
specialister i sænkgnistning.
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KlubberneVirksomhedsbesøg    

i alt seks konstruktører samt en nyud-

lært lærling. Og det er her fødekæden af 

værktøjer starter, ofte i tæt samarbejde 

med kunden.

Det på papiret nykonstruerede værktøj, 

hvoraf ikke to er ens, skal nu virkeliggøres 

i stål. Vejen går gennem en række pro-

duktionsafdelinger, bl.a. slibning, fræse, 

sænkgnistning, trådgnistning og montage, 

for til sidst at ende i testafdelingen. 

Her er der ikke ansat værkstøjsmagere, 

men derimod en plastmager, der er spe-

cialist i at håndtere den 200 til 300 grader 

varme flydende plast i sprøjtestøbemaski-

nen. Den bruges til at teste om værktøjet 

virker som det skal. Holder det ikke testen, 

bliver værktøjet enten rebearbejdet eller 

efterjusteret.

1000 timer at fremstille  
– levetiden er typisk 10 år
Det tager omkring 1000 timer at fremstille 

et værktøj, som typisk har en levetid på 10 

år. Inden da har flere af værktøjerne været 

en tur forbi Hjernøs reparationsafdeling 

for service og diverse reparationer.

Prisen for et værktøj ligger typisk mellem 

250.000  og 1 mio. kroner og vægten af 

samme hører heller ikke til i småtings-

afdelingen. Den svinger mellem 250 og 

5000 kilo.

Store udvidelser på vej
Hjernø har de senere år oplevet en sti-

gende efterspørgsel på deres værktøjer 

fra såvel kunder som hele markedet. Så 

fremtiden byder på investeringer i flere 

produktionsanlæg, flere medarbejdere 

samt i flere digitale systemer.

Aage Agergaard forudser, at medarbejder-

staben vil være vokset til dobbelt størrelse 

om fem år.

Da udvidelserne står til at blive en kostbar 

affære, har virksomheden indgået et sam-

arbejde med en kapitalfond. Kapitalfonden 

er med til at sikre virksomheden en større 

egenkapital og dermed et større råderum 

for de kommende investeringer. 

 

Om Hjernø Værktøjsfabrik A/S
Virksomheden blev stiftet i 1946 af 

familien Hjernø under navnet Hjer-

nø Maskinfabrik A/S.

Nuværende administrerende direk-

tør Aage Agergaard købte virk-

somheden i 2004 sammen med 

en investor. Siden 2017 har Aage 

Agergaard været eneejer.

Samme år flyttede virksomhe-

den få hundrede meter fra Hans 

Egedes Vej til Thulevej i Odense 

NV – til lokaliteter på i alt 3800 m2 

med mulighed for at udvide med 

yderligere 2000 m2. 

Størsteparten af virksomhedens 

produktion afsættes på det danske 

marked. Andre aftagerlande er 

Norge og Sverige.

Kundekredsen er en blanding af 

medicoindustrien samt øvrig indu-

stri, eksempelvis Novo Nordisk og 

Danfoss. 

I 2019 indgik Hjernø en samar-

bejdsaftale med kapitalfonden 

Vækstpartner Kapital for fortsat at 

være i stand til at vokse. Aftalen 

betyder, at Hjernø har fået tilført 

frisk kapital mod kapitalfondens 

overtagelse af totrediedel af aktier-

ne. Aage Agergaard ejer den sidste 

trediedel og er fortsat administre-

rende direktør.

Administrerende direktør Aage Agergaard.

Et hav af lifte og kraner overalt på Hjernø er med til at 
sikre, at ingen af medarbejderne lider fysisk overlast.

Det er hos Lars Arntoft Flygenring og hans 5 kolleger i konstruktionsafdelingen, at tilblivelsen af 
et værktøj starter. Når tegningerne har forladt afdelingen, kan konstruktørerne gennem de store 
glasvægge følge værkstøjernes videre vej i produktionen.
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Der indkaldes herved til generalforsamling i Assens Byklub 

fredag, d. 17. april 2020 kl. 17.00  på Tobaksgården i Assens.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent

 2. Beretning

 3. Regnskab 2019

 4. Indkomne forslag

 5. Valg 

     - Valg af formand

     - Valg af bestyrelsesmedlemmer

     - Valg af bestyrelsessuppleant

 6.  Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der ølsmagning. Hvis man ønsker 

at deltage i ølsmagningen skal man tilmelde sig. Men der vil ca. 

en måned før generalforsamlingen blive udsendt en mail med 

tilmelding og endelig dagsorden.

Dagsordenen vil også kunne ses på Facebook, Metal Assens 

Byklub.

På byklubbens vegne

Carsten Smedegaard, formand

Husk at tilmelde dig til det årlige møde i Nyborg Områdeklub.

Mødet afholdes tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 18.00

Vestergade 32, 5800 Nyborg i 3f Østfyns mødelokale  

indgang fra parkeringspladsen

Dagsorden:
 1. Redegørelse over virksomheden

 2.  Forslag til behandling i Odense Afdelings bestyrelse  

– herunder forslag til aktivitetsniveau.

 3. Valg af formand

  På valg / ønsker genvalg: Anders Capton

 4.  Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til  

Metal Odense Afdelings bestyrelse

 5. Besøg af faglig sekretær, Odense Afdeling

 6.  Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på mødet, samt hvis man øn-

sker opstilling til valget i Nyborg, skal være Nyborgkontoret i 

hænde senest 7 dage før mødet.

Vi starter aftenen med et mindre traktement. Af hensyn til 

be still ing af traktement skal tilmelding ske senest 4 dage før 

mødet.

Tilmelding kan ske på telefon 66 11 91 96 eller på  

Nyborgkontoret i åbningstiden.

Vi håber at se så mange af jer som muligt.

Nyborg Områdeklub

Anders Capton

Kerteminde Byklub afholder deres ordinære generalforsam-

ling fredag d. 15. maj 2020, kl. 17.00

 

Dagsorden og nærmere information om sted for general-

forsamlingen vil kunne læses på byklubbens hjemmeside i 

februar måned.

Kerteminde Byklub

Rameesh T 

Teleklub Fyn indkalder til generalforsamling mandag d. 

9. marts 2020, kl. 18.30  med spisning fra kl. 17.45 i Odin 

Havnepark – Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej17F, lokale 5, 

5000 Odense C

Dagsorden:

 1. Valg af dirigenter

 2. Regnskab

 3. Beretning

 4. Indkomne forslag

 5. Budget

 6. Valg ifølge vedtægter

 7. Eventuelt

Tilmelding: 

Tilmelding via indkaldelsesmail eller på telefyn@danskmetal.

dk Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 

sendes til telefyn@danskmetal.dk, senest 2 uger før 

generalforsamlingen.

Vel mødt 

Bestyrelsen

Klub 11 holder generalforsamling torsdag d. 16. april 2020, 

kl. 18.00 på Klosterkroen, Lille Gråbrødrestræde 2, 5000 

Odense

S.U. tirsdag d. 7. april.

Invitation og dagsorden vil blive udsendt på e-mail.

Er du i tvivl om vi har din e-mail, så send lige en e-mail til 

metalklub11@gmail.com og oplys dit fulde navn, adresse, 

mobil nr. og virksomhed du er ansat i.

På bestyrelsens vegne

Henrik L. Jensen

Assens Byklub Nyborg Områdeklub

Kerteminde Byklub

Teleklub Fyn

Klub 11

Klubberne
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VirksomhedsbesøgVirksomhedsbesøg    

– Når han finder den rigtige, slår han til, 

og det går stærkt. 

Frank Gantzel, klejnsmed og tillidsmand 

for 45 kolleger på virksomheden Claus 

Andersen Rustfri Stål i det sydlige Oden-

se, trækker på smilebåndet, når han skal 

beskrive hans chef Lars Jensens evne til at 

rekruttere nye svende og lærlinge. 

– Jeg har selv oplevet det da jeg blev an-

sat for lidt over tre år siden. På daværende 

tidspunkt havde jeg lyst til nye udfordrin-

ger og kontaktede Odense Afdeling for at 

høre, om de kendte nogle virksomheder, 

der kunne være interessante for mig og 

omvendt. Afdelingen kontaktede Lars 

Jensen og dagen efter havde jeg ham i 

røret. Og så var jeg stort set ansat, husker 

Frank Gantzel, der har sin arbejdsplads i 

virksomhedens smedeafdeling. 

Chefen, Lars Jensen, der er administre-

rende direktør hos Claus Andersen Rustfri 

Stål, nikker genkendende til tillidsmandens 

beskrivelse.

– Rustfaste klejnsmede og lærlinge ikke 

mindst hænger ikke ligefrem på træerne, 

så jeg er altid meget hurtigt ude, når jeg 

har mulighed for at ansætte en dygtig af 

slagsen, forklarer Lars Jensen.

Kom cyklende
en tidlig morgen
Alex Mikkelsen, 19 år og andenårslærling 

og en af virksomhedens i alt otte rustfast 

klejnsmedelærlinge satte sig for et par 

år siden på cyklen med kurs mod Claus 

Andersens Rustfri Stål for at høre om de 

havde brug for en lærling.

At Lars Jensen finder det prisværdigt, at 

unge mennesker sætter sig på deres cykel, 

når de skal finde en læreplads, er der vist 

ingen tvivl om, og specielt hvis de kom-

mer cyklende i silende regn, som han har 

oplevet, der var én, der gjorde.

Alex siger drillende til chefen:

– Det var godt nok ikke regnvejr, den dag 

jeg mødte op, til gengæld var det tidligt 

om morgenen. 

Og den må chefen give ham: 

– Ja, det er rigtigt, du kom tidligt om 

morgenen.

Kræver en indsats
at finde gode lærlinge
Nogle lærlinge kommer af sig selv, som fx 

Alex. Og andre må Lars Jensen selv ud og 

støve op.

Når Syddansk Erhvervsskole holder 

jobmesse, rykker virksomheden og et par 

lærlinge ud for at vise flaget og fortælle 

om de muligheder der er i en fremtid som 

Drivkraften er vores stolthed over faget
Den fortælling er vigtig at få fortalt unge kommende lærlinge, mener direktør Lars Jensen, Claus Andersen Rustfri Stål 

Kenneth Jensen har arbejdet et år hos Claus Andersen Rustfri Stål og er oprindelig uddannet 
maskinarbejder, men har arbejdet så meget med kantbukning, at han nærmere er kantbukke
ekspert. For ham ligger udfordringen i de små serier, virksomheden producerer.
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Virksomhedsbesøg

rustfast klejnsmed. Og ikke mindst vigtigt, 

fortællingen om at de rustfaste klejns-

mede hos Claus Andersen Rustfri Stål er 

stolte af deres håndværk. 

– På den seneste jobmesse kom vi i snak 

med et par fornuftige unge mennesker, 

som jeg efterfølgende tilbød en lære-

plads, fortæller Lars Jensen. Han er for 

øvrigt selv udlært rustfast klejnsmed i den 

virksomhed, som han i dag er administre-

rende direktør for. 

En anden måde at gøre unge mennesker 

interesserede i en håndværksuddannelse 

er ved at invitere 8. eller 9. klasser ud på 

virksomheden. 

– De fleste i den alder har ingen anelse 

om, hvad der foregår på en mellemstor 

metalvirksomhed som vores. Og det synes 

jeg vi har en forpligtigelse til at vise de 

unge, understreger Lars Jensen. 

Fællesskabsfølelse 
og stolthed om faget
At chefen selv er faglært, betegner tillids-

manden som et plus. Det giver alt andet 

lige en større forståelse for håndværket 

samt arbejdsgange og arbejdsprocesser i 

den daglige produktion.

Frank Gantzel fremhæver i øvrigt virksom-

heden som en rigtig god arbejdsplads. Det 

er meget sjældent, der opstår tvister. Og 

hvis, så er de små og til at løse, siger han.

Spørger man chefen, er det også hans 

vurdering at Claus Andersen Rustfri Stål 

bliver opfattet som rigtig god arbejds-

plads. 

– Vi prøver at skabe de bedste arbejds-

forhold for vores medarbejdere, og det 

gælder både det fysiske og psykiske 

arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er 

forudsætningen for god trivsel, som igen 

er forudsætningen for fællesskabsfølelse 

samt stolthed om faget, understreger Lars 

Jensen.

Med til at skabe trivsel er også de arrange-

menter og aktiviteter, som virksomheden 

holder for medarbejderne. Eksempelvis 

en julefrokost, hvor ægtefællen/partne-

Drivkraften er vores stolthed over faget
Den fortælling er vigtig at få fortalt unge kommende lærlinge, mener direktør Lars Jensen, Claus Andersen Rustfri Stål 

– Vi er meget stolte over vores fag, forklarer direktør Lars Jensen (th) Odense Afdelings formand Lars 
Hansen. En stolthed, der tydeligt skinner igennem på de 12 plakatstore billeder af nogle af virksom
hedens medarbejdere. Billederne er med til at skabe en helt speciel atmosfære i kantinen.
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Nyt fra A-kassenVirksomhedsbesøg  

ren er også er inviteret, en kanotur og en 

sommergrillfest. 

– Ja, vi har da også et øllaug med spæn-

dende ting på programmet, fortæller Lars 

Jensen.

Medarbejderkantine 
med stort M
Med til et godt fysisk arbejdsmiljø hører 

naturligvis også en kantine, som er indby-

dende og rar at indtage frokosten i. Sådan 

én har de hos Claus Andersen Rustfri Stål. 

Lars Jensen fortæller, at kantinen blev 

nyindrettet foråret 2019 med det mål, 

at medarbejderne skulle føle den var 

deres sted. Udover en flot og indbydende 

indretning er væggene dekoreret med 12 

plakatstore fotografier, der viser en række 

af virksomhedens medarbejdere i forskel-

lige arbejdssituationer. 

Og til de medarbejdere, der har lyst til lidt 

fysisk udfoldelse i dagens pauser, er der 

indrettet et bordfodboldrum lige ved siden 

af kantinen.

Ingen tvivl om, at medarbejdernes trivsel 

er vigtig for virksomheden. Og formentlig 

en nærliggende forklaring på det meget 

lave sygefravær blandt medarbejderne.

Om Claus Andersen Rustfri Stål 
Claus Andersen Rustfri Stål A/S blev 

stiftet af grundlægger og ejer Claus 

Andersen i 1986.

I 2000 flyttede virksomheden til 

Fabriksvej i den sydlige Odense og 

etablerede nye produktionsfaciliteter 

på i alt 5.500 m2 - med mulighed for 

udvidelser.

Virksomheden er en af Danmarks 

førende rustfri underleverandører 

og råder over en af branchens mest 

avancerede og fleksible maskinpar-

ker, der kan håndtere endog meget 

store emner indenfor laserskæring, 

afgratning, bukning, kantpresning, 

svejsning og slibning. 

Kundekredsen tæller maskinindu-

strien, storkøkkener, kantiner og  

hospitaler med Danmark som pri-

mært marked. 

Leverancerne af rustfast inventar 

omfatter en bred vifte af standard og 

specieldesignede opvaske, bordpla-

der/hylder, hæve/sænk, emhætter, 

rullende materiel, inventar, varme/

kulde, disksystemer, buffeter, opsat-

ser, dispensere og madtransportvog-

ne. Desuden har virksomheden en 

større produktion af hjertestarter-

skabe.

Altid dejligt, når Afdelingen lægger vejen forbi 
ens arbejdsplads, mener Claus Lyngholm,  
yderst til højre. Fra venstre Andreas Sunding, 
faglig konsulent, Lars Hansen, formand,  
Odense Afdeling og direktør Lars Jensen.

Andenårs lærling Alex Mikkelsen er glad for sin læreplads, for som han siger: 
– Vi kommer rundt i hele virksomheden og lærer alle arbejdsprocesser og funktioner.

– Som sort smed arbejder jeg 
selvfølgelig i smedeafdelingen, 
siger tillidsmand Frank Gantzel.
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Nyt fra A-kassen

Dansk Metal Odense tilbyder en bred vifte 

af værktøjer til dig, der er opsagt og på 

udkig efter nyt job, eller til dig, der netop 

er blevet ledig og gerne vil i arbejde igen 

eller til dig, der gerne vil skifte job. Metal 

Jobstarter-samtaler og Metal JobService 

har gennem flere år vist sig meget effek-

tive i bestræbelserne på at hjælpe vores 

medlemmer i job eller i nyt job. 

I forbindelse med A-kasseforsøget, der 

gik i luften den 1. januar og omfatter alle 

nyledige medlemmer under de tre første 

måneders ledighed, er der blevet føjet 

endnu et værktøj til at hjælpe medlem-

merne i job. Nemlig ”Mit Metal”-appen.

Appen med til at
styrke jobindsatsten
Med Metal-appen er det nemt og hurtigt 

for alle medlemmer og tillidsvalgte at 

melde ledige job ind.

Disse jobtips sendes til Metal Odense og 

relevante lokalafdelinger i Dansk Metal. 

Afdelingerne matcher herefter jobbet 

med interesserede ledige, opsagte eller 

beskæftigede medlemmer. Og der er 

allerede nu kommet de første jobordre ind 

via appen.

Men appen rummer mange flere mulig-

heder. Den kan også bruges til at søge 

job i Metal JobService, oprette jobagenter 

og læse post fra Dansk Metal. Og ledige 

medlemmer kan ligeledes bruge appen til 

at booke møder i a-kassen samt udfylde 

deres joblog.

Jobstarter-samtaler
særdeles effektive
En Jobstarter-samtale har gennem flere år 

været et fast tilbud til medlemmerne, men 

specielt sidste år har flere og flere med-

lemmer benyttet sig af tilbuddet. I Metal 

Odense har der været 50 Jobstarter-sam-

taler og 671 i Dansk Metal. Og at samtaler-

ne har stor effekt, viser tallene i de lands-

dækkende målinger, der er foretaget. Ifølge 

den seneste måling, der dækker perioden 

1. oktober 2018 til 31. marts 2019, viser det 

sig, at 60 procent af de medlemmer, der 

har deltaget i en Jobstarter-samtale går i 

job inden de når at blive ledige.

Book en  
SnartUdlært-samtale
Udover Metal-appen tilbyder Dansk Metal 

også som noget nyt en SnartUdlært-sam-

tale. Det er hjælp til de medlemmer, 

der ikke har et job der venter efter endt 

læretid.

Samtalen, der tager en times tid, booker 

du i Metal Odense og den vil med garanti 

bringe dig tættere på dit første job, hvis 

ikke ligefrem et job.

Vi har et bredt netværk af virksomheder, 

som betyder, at vi kender til de job, der al-

drig bliver slået op samt mulige jobåbnin-

ger. Vi giver dig også de bedste råd og tips 

til hvordan du får de første job i dit fag. 

Metal-app et nyt værktøj 
til at hjælpe medlemmer i job
– skal supplere allerede kendte og effektive tilbud 
som Metal Jobstarter og Metal JobService

Kent Madsen
Afdelingskasserer

Slut med at tjekke jobforslag 
på Jobnet hver 7. dag
I forbindelse med de nye og mere 

enkle regler for dagpengemodtagere, 

der trådte i kraft ved årsskiftet, skal 

du ikke længere hver syvende dag 

registrere, at du har tjekket jobforslag 

på Jobnet.

Selvom du ikke længere skal ind og 

trykke på ”tjek jobforslag” knappen, 

er det alligevel en god ide at logge 

ind på Jobnet med jævne mellem og 

tjekke, hvad der ligger af meddelelser 

under rubrikken ”Vigtig information”. 

Det kan være mødeindkaldelser eller 

frister for booking af jobsamtaler 

eller andre samtaler. Altså informati-

on, der er vigtig at tjekke og som kan 

have betydning for dine dagpenge.

Flot stigning i  
antal jobformidlinger
At både Metal Odense og Dansk 

Metal generelt er rigtig gode til at 

formidle job til medlemmerne, viser 

de seneste jobformidlingstal. 

I perioden 1. januar til 31. december 

2019 har Metal Odense formidlet 

93 job. Hvilket ligger et pænt stykke 

over måltallet på 75.

På landsplan blev der formidlet 1189 

job i samme periode. Også her var lå 

tallet højere end måltallet, som var  

på 1131. 

Antallet af jobformidlinger i 2019 er i 

øvrigt steget med næsten 10 procent 

på landsplan i forhold til 2018.

Hvad angår ledigheden, lå tallet i Me-

tal Odense pr. 30. november 2019 på 

2,9 procent. I Region Syddanmark en 

smule lavere, nemlig 2,6 procent.
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Teleklub Fyn Teleklub Fyn

– Som arbejdsplads er TDC utrolig god 

til at bryde tabuer om svære emner som 

f.eks. misbrug og mobning. Nu er der 

tilføjet et nyt emne til listen over tabu-

belagte emner, nemlig partnervold, for-

tæller Ida Strøh-Larsen, faglig sekretær 

og formand for Teleklub Fyn, Dansk Metal 

samt mangeårigt medlem i TDC’s Ligebe-

handlingsudvalg.

Partnervold er måske et af sværeste 

tabuer at bryde, men ikke desto mindre 

har TDC valgt at sætte alt ind på at hjælpe 

medarbejdere, der er udsat for partner-

vold.

TDC har derfor, som den første større 

danske virksomhed for øvrigt, indledt et 

samarbejde med Danner, landets ældste 

og største rådgivnings- og krisecenter for 

voldsramte kvinder og børn.

Samarbejdet handler om at styrke arbejds-

pladsens parathed til at kunne håndtere, 

hvis en medarbejder er udsat for partner-

vold. TDC ønsker sammen med Danner 

at sætte fokus på, at arbejdspladsen er et 

sted, hvor tegn på partnervold kan op-

dages, og at arbejdspladsen kan være en 

aktiv medspiller til at løse problemet og at 

der er tilbud om hjælp. TDC skal med an-

dre ord være en fakkelbærerarbejdsplads. 

Men hvordan hjælper man voldsudsatte 

medarbejdere, og hvordan gør man vejen 

til hjælp kortere?  Det gør man først og 

fremmest ved at turde tale om det. Og det 

både gælder kolleger, tillidsfolk og ledere.

90 Dansk Metal Tele tillidsfolk 
fik ny viden på seminar
– Et første skridt til at klæde tillidsre-

præsentanterne bedst muligt på, var et 

indlæg i forbindelse med afholdelsen af 

Landsklub-seminar i efteråret på Jørlunde, 

fortæller Ida Strøh-Larsen og fortsætter:

– De 90 deltagende tillidsrepræsentan-

ter fik en præsentation af indholdet og 

formålet med TDC`s samarbejde med 

Danner og derudover var der oplæg af 

medarbejdere fra Danner.

De understregede bl.a., at partnervold er 

komplekst og tabubelagt og derfor kan 

være meget svært at tale om for det men-

neske, der er udsat for volden.

Har man som kollega en mistanke om 

eller fornemmelse af, at en medarbejder 

er udsat for partnervold, men er usikker 

på, hvordan man skal spørge eller gøre, er 

det alt andet lige bedre at gøre noget end 

ingenting.

Det er ikke sikkert, at man skal sige ”Jeg 

tror du er udsat for vold …” men måske 

bare sige ”Jeg kan se, du ikke har det 

TDC sætter fokus 
på partnervold
Samarbejde med Danner skal vise, at en arbejdsplads kan være en aktiv med-
spiller  til at løse problemet og hjælpe medarbejdere udsat for vold

Fra venstre, Thomas Hermann (Arbejdsmiljøchef), Emilie WedellWedellsborg (CSR Afdelingsdirektør), John Monrad (Servicetekniker, medlem af TDC Ligebehandlings
udvalg), Katja Gregers Brock (Seniorkonsulent Danner) Bente Ingemann (Ok og personalejura konsulent), Line Budtz Pedersen (Advokat og Chefjurist) Ida StrøhLarsen 
(Formand Teleklub Fyn og næstformand i TDC Ligebehandlingsudvalg)

En række TDC medarbejdere deltog i slutningen af november i en workshop i Danner.
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Teleklub Fyn

godt, er der noget, jeg kan hjælpe med?”, 

lyder et af rådene fra Danner til, hvad man 

kan gøre som arbejdsplads.

Seminaret skal ifølge Ida Strøh-Larsen 

følges op af workshops i Danner for TDC 

tillidsrepræsentanter og ledere.

Partnervold i Danmark
•  38.000 kvinder og 19.000 mænd  

er udsat for fysisk vold (2018)

•  72.000 kvinder og 22.000 mænd  

er udsat for psykisk vold (2018)

•  I 2017 blev 1.687 kvinder indskrevet 

på krisecenter

•  Vold mod kvinder koster samfundet 

½ mia. kr. årligt i f.eks. sygemeldin-

ger, sundhedsvæsen og krisecenter-

ophold (2010)

•  Partnervold koster danske arbejds-

pladser omkring 30 mio. kr. i pro-

duktionstab om året (2010)

Mangfoldighed er 
et nøgleord i TDC
Samarbejdet med Danner er et af flere ini-

tiativer, som TDC’s Ligebehandlingsudvalg 

arbejder med.

Ida Strøh-Larsen siger:

– Ja, vi arbejder med flere andre spæn-

dende projekter, der alle er udtryk for 

den mangfoldighedskultur TDC gennem 

mange år har værnet om. Ledere på alle 

niveauer bliver derfor ”opdraget” i, at TDC 

er en arbejdsplads, hvor der arbejdes rigtig 

meget med mangfoldighed. 

Hun nævner et andet samarbejde som 

TDC har indgået – med organisationen 

Copenhagen Pride.

I Prideweek, som blev afholdt i august, 

blev TDC’s medarbejdere inviteret til at 

deltage i Priden og som tilskuere langs 

ruten. Der var desuden booket 200 plad-

ser på Café Allegade, hvor interesserede 

medarbejdere og nærmeste familie var 

inviteret til at overvære Priden med en 

gang brunch. 

– Og rigtig mange medarbejdere valgte at 

bakke op om initiativet, understreger Ida 

Strøh-Larsen.

Danske Handicaporganisationer er også 

på listen over TDC’s samarbejdspartne-

re. Formålet med dette samarbejde er at 

øge rekrutteringsgrundlaget, særligt af 

IT-specialister, og samtidig øge antallet af 

medarbejdere med handicap.

– TDC har flere medarbejdere med handi-

cap, og vi opfordrer bl.a. gennem Danske 

Handicaporganisationer handicappede til 

at søge job hos TDC. Et handicap er ikke 

noget problem for at blive ansat i TDC, 

forklarer Ida Strøh-Larsen.

Der er heller ikke noget problem for TDC, 

at mænd tager fædreorlov. Faktisk betrag-

ter TDC det som en fordel, hvis nybagte 

fædre i TDC benytter sig af de op til 12 

ugers fædreorlov med fuld løn på Dansk 

Metals overenskomst. 

Og det er der rigtig mange af TDC’s 

medarbejdere der gør. EksempeIvis  

benyttede 84 % af de nybagte fædre  

sig i 2018 af orlovsmuligheden. Et tal  

der ligger langt over landsgennem -

snittet på 37 %.

Formand/næstformand Lars Jørgensen og Tobias 
Tolstrup, Tele Landsklub, var heldige at få en plads 
på TDC vognen (der var rift om pladserne) under 
Copenhagen Pride i august. 

Spørgsmål 1:  Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: Spørgsmål 4: Spørgsmål 5: Spørgsmål 6:

Hvor mange  

deltog i efterårets 

TR/AMR  

konference?

Hvad hedder  

Metal Odense 

Ungdoms  

formand?

Hvor mange nye 

medlemmer fik 

Metal Odense i 

forbindelse med 

Mekaniker- 

kampagnen

Hvilken virksomhed 

producerer hjerte-

starterskabe?

Hvor mange år 

har værkstedsre-

præsentanten på 

Hjernø Værktøjs-

fabrik været ansat 

på virksomheden?

Hvor mange 

Jobstarter- 

samtaler har  

Metal Odense 

holdt i 2019?

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. 20. marts. 

Vinderne trækkes i uge 13 og kontaktes direkte, samt offentliggøres 

på Metal Odenses hjemmeside i uge 13.

FEBRUAR 2020 · METAL ODENSE · 13



Fyraftensmøder

”Det var rigtigt godt” ”Det var supergodt” 

”Vi fik virkelig noget med hjem” ”Godt 

initiativ af Afdelingen”

Og initiativet, et fyraftensmøde for Af-

delingens tillidsvalgte mekanikere, ramte 

tilsyneladende  plet hos deltagerne.

Mødeprogrammet tog udgangspunkt i 

den landsdækkende Mekaniker-kampagne 

samt Afdelingens styrkede indsats for at 

hjælpe opsagte kolleger hurtigere i nyt job 

gennem det nye A-kasseforsøg. Derud-

over blev der diskuteret alt fra efteruddan-

nelse gennem Industriens Kompetence-

udviklingsfond (IKUF) til kolleger, som ikke 

er organiseret i Dansk Metal samt det

netværk, der følger, når man mødes med 

tillidsvalgte indenfor ens egen branche.

Fælles udfordringer
Mekaniker-kampagnen, der løb over fem 

uger i efteråret var netop skudt i gang, da 

fyraftensmødet blev afholdt. Tommy 

Dalgaard, faglig koordinator og tovholder 

på kampagnen indledte med at fortælle, at 

kampagnen allerede den første uge havde 

givet fire nye medlemmer og to nyvalgte 

tillidsfolk. Han fortsatte:

– Nye medlemmer er vigtige, men det 

er nyvalgte tillidsfolk bestemt også, for 

sidstnævnte er i høj grad med til at sikre 

større trivsel på arbejdspladsen. Desuden 

er organisationsgraden generelt større på 

arbejdspladser, hvor der er tillidsfolk.

Det sidste fik Frank Edsbjerg Hansen, TR 

hos P. Christensen Mercedes-Benz Oden-

se til at spørge: 

– Vi har to af de gule ude ved os, hvordan 

ser det ud hos jer andre?

– Vi har væsentlige flere hos os, svarede 

blandt andre Jakob Ravnløkke Kjølby, TR 

hos Autohuset Kronsbjerg. 

Generelt var der blandt tillidsfolkene rundt 

om bordet enighed om, at det er et problem 

med kolleger, som har valgt at melde sig ind 

i en forretning i stedet for en fagforening.

– De får alle goderne uden at betale for 

det, understregede de. 

Fra mødeværterne Andreas Sunding, faglig 

konsulent og Frederik Rhode, A-kassese-

kretær lød det:

– Vi forstår jeres frustration. Men løsnin-

gen er at blive ved med at fortælle, hvilke 

fordele der er ved at være medlem af en 

fagforening. Og ja, der er tale om det 

lange seje træk. 

Hurtigere i job eller 
fra job til job
– En af mange fordele ved at være med-

lem af en fagforening er, at din fagfor-

– Inviter os endelig til 
fyraftensmøde igen
Stor tilfredshed med Afdelingens initiativ 
blandt de deltagende tillidsvalgte mekanikere 

Fyraftensmøder

Der bliver lyttet og spurgt. Fra venstre, Andreas Sunding, Frank Edsbjerg Hansen, TR, 
Morten Larsen, TR, Brian Pedersen, TR, Jakob Ravnløkke Kjølby, TR og Tina Nørby, AMR.

Frederik Rhode og Andreas Sunding var aftenens inspirerende værter.
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ening kan skaffe dig arbejde hurtigt, hvis 

du mister dit job eller blot ønsker at skifte 

til et andet, fortalte Andreas Sunding og 

ridsede samtidig udbuddet af Afdelingens 

værktøjer op; karrieplanlægning, lyn CV, 

jobstarter og vejledningssamtale.       

Frederik Rhode fra A-kassen tog over og 

fortalte om det nye A-kasse forsøg, hvor 

Metals A-kasse overtager kontakten fra 

jobcentrene i de tre første måneder, en 

metaller er ledig.

– Skal vi lykkes med den opgave, skal vi 

vise, at vi bedre end jobcentrene til at 

skaffe vores ledige medlemmer i job. Eller 

medvirke til, at de slet ikke når at blive 

ledige. Og her har vi brug for jeres 

hjælp. Det er jer tillidsfolk ude på virk-

somhederne, der ved, om der måske er 

brug for en ny medarbejder med de og 

de kompetencer i løbet af de næste par 

måneder eller om en kollega måske står 

foran en opsigelse.   

– Jo mere vi ved om behovet på jeres 

arbejdspladser og jo mere I ved om de 

muligheder vi kan tilbyde opsagte kolle-

ger, desto større er chancen for at A-kasse 

forsøget bliver en succes, understregede 

Frederik Rhode.

Benyt jer nu af jeres 
ret til efteruddannelse
Efteruddannelse var også et emne, der 

medførte diskussion og spørgelyst hos 

mekanikerne. 

Tommy Dalgaard sagde bl.a.:

– Jeg ved godt, at efteråret typisk er en 

travl tid ude på værkstederne og ikke lige

tidspunktet, hvor man beder chefen om fri 

til to ugers efteruddannelse. Men prøv at 

have et IKUF forløb (Industriens Kompe-

tenceudviklingsfond) i baghovedet, når 

der er knap så travlt.

– Jeres overenskomst giver jer ret til to 

ugers selvvalgt uddannelse. Og det har 

ikke noget at gøre med den arbejdsrelate-

rede efteruddannelse, som I også har ret 

til, understregede Tommy Dalgaard. 

Opfordringen til at gå hjem og fortælle 

– og for nogles vedkommende fortælle 

igen – om de efteruddannelsestilbud der 

ligger i IKUF, tog tillidsfolkene til sig. Jakob 

Ravnløkke Kjølby siger:

– Flere af mine kolleger, og mig selv for 

den sags skyld, overvejer nu kraftigt at 

tage et efteruddannelsesforløb. Så det var 

godt lige at blive mindet om, at vi faktisk 

har den ret, på fyraftensmødet.

Frank Edsbjerg Hansen fortæller:

– Jeg mødte rigtig positiv respons fra 

mine kolleger, da jeg nævnte de uddan-

nelsesmuligheder, der findes og som vi 

har ret til i følge overenskomsten.

Brian Pedersen, TR hos Semler Retail i 

Odense gik også efter fyraftensmødet 

hjem og fortalte kollegerne om de mange 

forskellige kursusforløb, som IKUF kan 

tilbyde.

– Igen, skulle jeg måske tilføje, for jeg gør 

jævnligt kollegerne opmærksom på deres

efteruddannelsesmuligheder. Desværre 

er det lidt så som så med interessen. Men 

jeg bliver da ved med at minde dem om 

muligheden, understreger Brian Pedersen.

Morten Larsen, TR og lastvognsmekaniker 

hos Odense Bybusser oplevede nogen-

lunde den samme respons fra kollegerne 

på værkstedet som Brian Pedersen, da han 

efter mødet opfordrede dem til 

at benytte sig af deres ret til to ugers selv-

valgt uddannelse.

Rart at møde kolleger
fra samme branche
Tillidsfolkene understregede enstemmigt, 

at det var en god oplevelse og meget 

udbytterigt at mødes med TR kolleger fra 

samme branche.

– Vi går jo og tumler med de samme 

problemer og udfordringer, så det var rart 

at få dem vendt med ligestillede. 

Eneste lille minus var, at de kunne have 

ønsket en større opbakning til fyraftens-

mødet. 

Som Morten Larsen sagde:

– Det var en skam, at ikke flere af vores TR 

kolleger valgte at møde op, når der nu er 

98 værksteder i Afdelingen.   

   

Kampagne gav fine resultater 
Metal Odenses Mekaniker-kampag-

nehold, der bestod af henholdsvis 

Claus Sylvester Larsen, Andreas Sun-

ding og Jeppe Illum Hansen, Faglig 

Afdeling samt de to tillidsfolk Morten 

Larsen og Brian Pedersen besøgte 

i alt 75 autovirksomheder i løbet af 

den fem uger lange kampagne, som 

for øvrigt var landsdækkende.

Resultaterne af kampagnen i Odense 

Afdeling må siges at være flotte:

23 nye medlemmer mod et mål på 

24. 3 nye TR og AMR mod et mål 

på 2. Desuden blev der foretaget 26 

servicetjek mod et mål på 30. Ved et 

servicetjek bliver der tjekket lønni-

veau, arbejdsmiljø samt efteruddan-

nelse. 

Også på landsplan, hvor der blev 

besøgt i alt 1600 autovirksomheder, 

blev der høstet flotte resultater:

401 nye medlemmer mod et mål på 

400. 60 nye TR og AMR mod et mål 

på 40.

Fyraftensmøder

Tommy Dalgaard, faglig koordinator på 
Mekanikerkampagnen indledte fyraftensmødet.
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LønbevægelseFagret

Medlemssager – 158 sager i alt:

Afskedigelsessager (4 sager) 
1 sag, hvor medlemmet manglede skriftlig opsigelse fra virksom-

heden med en beskrivelse af fritstillingen.

1 sag, hvor medlemmet manglede udbetaling af sygepenge.

1 sag, hvor forhandling af fratrædelse gav 1 måneds ekstra løn, 

samlede udbetaling i sagen i alt 163.666,72 kr.

1 sag, hvor virksomheden ændrede ordlyden i opsigelse på bag-

grund af tvist i den afdeling medlemmet var ansat i – medlemmet 

blev senere genansat på virksomheden.

Løn og feriepengesager (19 sager) 
7 sager, hvor medlemmerne tilsammen fik udbetalt 22.181,35 kr. i 

manglende løn og feriepenge m.v.

6 løntjeksager, hvor medlemmerne tilsammen fik udbetalt 

161.244,76 kr.

6 sager er videresendt til LG, efter virksomhederne er erklæret 

konkurs. 1 af disse sager er afvist af LG, da kravet var forældet.

LG sager (36 sager)
36 sager, hvor medlemmerne har fået en samlet erstatning på 

1.798.863,38 kr.

Lærlingesager (7 sager) 
1 løntjeksag hvor medlemmet har fået 6.128,80 kr. udbetalt i 

manglende løn, Fritvalg, feriepenge og pension.

1 sag, hvor lærlingen er blevet hjulpet i forbindelse med ophæ-

velse af uddannelsesaftalen.

3 løntjeksager, hvor alt er fundet ok, eller lærlingen har klaret det 

resterende med virksomheden selv.

2 vejledningssager, hvor medlemmerne er vejledt i ferieloven, 

skift af læreplads, pension m.v.

Arbejdsskadesager (16 sager) 
2 sager med en samlet erstatning på 75.924 kr.

2 sager er ikke anerkendt som arbejdsskadesag, på grund af 

forudstående skader eller at skaden ikke fremgår af fortegnelsen 

eller er for sent anmeldt.

2 sager, hvor der ikke udbetales yderligere EET, fordi medlem-

merne er færdiguddannet til bedre eller samme lønniveau som 

tidligere.

1 sag afvises – kan ikke genoptages

1 sag afvises i Ankestyrelsen. Styrelsen rådgiver om at anmelde 

sagen på ny med anden lidelse.

1 sag afsluttes med forlig med virksomheden på 35.000 kr.

1 sag, hvor virksomheden overbevises om at skulle anmelde sa-

gen til AES, selv om der var begået fejl i sygemeldingsprocedure.

4 sager er ikke anerkendt på grund af manglende relevante be-

lastninger eller tidsmæssig sammenhæng.

1 sag lukket af advokaten, virksomheden kan ikke drages til an-

svar.

1 sag er lukket med baggrund i, at medlemmet har meldt sig ud.

Sociale sager (59 sager) 
52 Gruppelivssager med en samlet udbetaling på 481.574,90 kr. 

7 Begravelseshjælpsager med en samlet udbetaling på 11.900 kr.

*Vejledningssager (17 sager) 
12 sager i forbindelse med løntjek, der er gennemgået og fundet 

ok. Der var kun små justeringer at finde.

5 øvrige vejledningssager, hvor medlemmerne klarede sig selv 

efter dybdegående vejledning.

Arbejdspladssager – 4 sager i perioden

Overenskomstsager (1 sag)
1 sag omkring omklædning og bad i arbejdstiden. CO-Industri 

viderefører sagen.

Lokalaftaler (2 sager)
1 sag angående udenlandsk arbejdskraft – såfremt der på virk-

somheden er ønske om at der indgås en lokalaftale herom, bistår 

afdelingen gerne herved.

1 sag omkring fravigelse af lokalaftale vedrørende afspadsering. 

Der er ikke TR længere på arbejdspladsen, så afdelingen bistår 

denne gang.

Lønsager (1 sag)
1 sag omkring overgang til månedsløn. Sagen sluttede med de på 

mødet faldne bemærkninger.

*Kun vejledningssager, der er registreret i Dansk Metals sagsre-

gistreringssystem for Metal Odense er medtaget i opgørelsen. 

Det er oftest sager med længere sagsbehandling eller sager med 

megen dokumentation hvor medlemmet eller virksomheden 

blot vejledes uden efterfølgende tiltag, der registreres som en 

vejledningssag.

Fagretlig virksomhed
  1. juli – 31. december 2019. Der er afsluttet 162 sager i perioden. 
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Lønbevægelse

Lønbevægelse
Lønbevægelse Metal Odense april 2018  -  april 2019 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  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 

oktober  2017  kr. 182,69  1,9  kr. 3,45  kr. 182,85 1,4  kr. 2,59  kr. 191,20 1,3  kr. 2,48 

april  2018  kr. 183,29  1,4  kr. 2,60  kr. 184,54 1,6  kr. 2,99  kr. 193,58 1,4  kr. 2,69 

oktober 2018  kr. 184,38  0,9  kr. 1,69  kr. 186,44 2,0  kr. 3,59  kr. 195,00 2,0  kr. 3,80 

april 2019  kr. 188,21  2,7  kr. 4,92  kr. 188,87 2,3  kr. 4,33  kr. 197,83 2,2  kr. 4,25 

Lønudviklingen i Metal Odense, Region Syddanmark og hele landet de seneste 3 år

Lønstatistikker i Dansk Metal udarbejdes 2 gange årligt – for kvartalerne april og oktober.
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Sæt 

Efterårets konference for tillidsrepræsen-

tanter og arbejdsmiljørepræsentanter blev 

igen et tilløbsstykke med 80 deltagere. 

Konferencen startede med et besøg på 

Diesel House – en del af H.C. Ørsteds-

værket og i dag museum. Her kan man få 

indblik i dieselmotorens historie, og har 

man husket at anmode om en motorstart, 

kan man  opleve hvordan dieselmotoren 

B&W 2000, som blev bygget her og sat 

i drift i 1932, kan støje, ose og få hele 

kroppen til at vibrere i takt med de otte 

enorme stempler som motoren har. 

Massive udfordringer i EU
Efter besøget i Diesel House gik det videre 

til Metalskolen, hvor vi startede med et 

utroligt interessant indlæg af EU-politiker 

Christel Schaldemose. Indlægget skulle 

egentlig handle om Arbejdsmiljø i EU, 

men uundgåeligt fik vi sat gang i Brexit 

debatten.

Selvom Brexit kommer til at påvirke Dan-

mark på grund af vores store samhandel 

med briterne, var hun dog overbevist om, 

at der nok skal komme en fornuftig sam-

handelsaftale efterfølgende.

En anden stor udfordring, som er vigtig 

at stå sammen om, er flygtninge/immi-

grations-politikken. Får man ikke løst 

nogle af udfordringerne på det afrikan-

ske kontinent, vil vi få massive problemer 

fremover i Europa. 

Et andet fælles projekt er den grænse-

overskridende kriminalitet, som vi for 

nylig har oplevet med den enorme skat-

tesvindelsag med udbytteskat. Løsningen 

er et fælles regelsæt, der kan sætte en 

stopper for den slags svindel. 

Endnu en udfordring er en lov der for 

tiden arbejdes på, og som skal give 

EU borgere mulighed for at komme til 

Danmark og arbejde, i bare en måned 

og derefter har de dagpengeret. Vel og 

mærke uden at have betalt og optjent 

ret til, som vi i Danmark skal i dag.  Det 

kan blive en bombe under det danske 

dagpengesystem.

I forlængelse heraf er der mange lande 

der arbejder for en EU-mindsteløn. En 

EU-mindsteløn vil være gift for den 

Danske Model, da lønforhandlingerne i 

vores overenskomster er essentielle for 

hele modellen. Christel bedyrede, at hun 

hver eneste dag kæmper imod en sådan 

EU-mindsteløn.

Arbejdsmiljø skal
behandles fagretligt
Herefter fulgte et oplæg omkring arbejds-

miljø i det fagretlige system ved Jan Toft fra 

forbundet, som fortalte, at der på arbejds-

miljøområdet er 16 gældende EU-direkti-

ver, og der arbejdes meget på området for 

at sikre at ingen bliver syge og kommer til 

skade ved at gå på arbejde, og at der ikke 

kan konkurreres på arbejdsmiljø.

Det giver god mening at behandle ar-

bejdsmiljø fagretligt, da lovgivningen på 

området også er vedtaget efter forhand-

linger mellem arbejdsmarkedets parter. 

Dansk Metal er stort set repræsenteret 

i alle råd og forsamlinger, hvor der kan 

være indflydelse på vores medlemmers 

arbejdsmiljø, vi vejleder også beskæftigel-

sesministeren inden for vores brancher.

Efter Jan Toft fulgte et oplæg af afdelin-

gens socialrådgiver Christina R. Dahlquist. 

Hun fortalte dels om sygedagpengeregler 

og dels om den nye Seniorpension. (trådte 

i kraft 1. januar 2020) 

Fra dieselmotorens historie til EU-
mindsteløn, ny ferielov og jobformidling  
Efterårets TR og AMR konference var fyldt med lærerige oplæg

TR og AMR konference

Christel Schaldemose, socialdemokratisk EUpolitiker lagde ud med et yderst interessant og tankevækkende 
oplæg om de store udfordringer, som EU står overfor og som også har konsekvenser for danske lønmodtagere.
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Sæt 

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 
26. februar kl. 13.30: Generalforsamling, Østerbæksvej 92, (kælderen)

11. marts kl. 13.30: ”Jeg vil min datter”. Breve fra et børnehjem v/ Annette Krogul Bertelsen

25. marts kl. 13.30: ”Jaguar i Brasilien og orkideer i Bolivia”. Lysbilledforedrag v/ Knud Nielsen. Desuden salg af orkideer

15. april kl. 13.30: Hofleverandør af Østers og Øregas v/ Palle Jensen

29. april kl. 13.30:  Underholdning med Kerteminde-fiskerne

13. maj, kl. 8.30 - 17.30: Guidet rundvisning Fjordenhus Vejle. Derefter spisning på Jelling Kro 

  og videre til en guidet rundvisning på Uldum Mølle. 

Banko på onsdage kl. 13: 

19. februar, 4. og 18. marts., 1. og 22. april samt 6. og 20. maj

Klubben optager efterlønsmodtagere og pensionister fra Metal. Ring telefon 6615 3945 – mobil: 3115 6935.

Sæt 8 
29. april  
Generalforsamling Metal Odense

1. maj
1. maj arrangement i Odin Havnepark 

APRIL

29

Som afslutning på konferencens første 

dag leverede Niels Honoré et usædvanligt 

humoristisk og tankevækkende foredrag 

med titlen  ”Altæderens guide til en sun-

dere hverdag”.  

Ny ferielov, jobformidling
og unge metallere
Konferencens anden dag blev indledt 

med et oplæg om den nye ferielov af af-

delingens specialist på området, Jimmy 

Pedersen. Jimmy forklarede på pædago-

gisk vis, at man ikke kommer til at miste 

hverken ferie eller penge i forbindelse 

med den nye lov. 

Efterfølgende blev der informeret om 

det store arbejde, der gøres hver dag i 

Afdelingen og Dansk Metal som helhed, 

med at jobformidle, både til medlem-

mer og arbejdsgivere. Et interessant og 

informativt oplæg af de to som til dagligt 

har fingrene dybt begravet i jobformid-

lings-maskinrummet, nemlig Andreas 

Sunding og Frederik Rhode.

Så blev det ungdommens tur, ved Elias 

Laine og Thomas Skriver Jensen, som er 

frontfigurer i Metal Odenses og Dansk 

Metals ungdomsarbejde. De to flittige fyre 

turnerer landet rundt for at hjælpe og op-

lyse andre unge, kollegaer og skoleelever 

om det fantastiske ved at få en håndvær-

ker uddannelse, og især inden for Metal 

fagene. Et stort skulderklap til de to.

Afslutningsvis rundede formand Lars 

Henning Hansen konferencen af med 

nogle ord.

– Det er super, at så mange arbejdsmil-

jø- og tillidsrepræsentanter har lyst til at 

deltage samt være en del af den vigtige 

og gode dialog på tværs af forskellige 

brancher og virksomheder. Det er et 

uvurderligt netværk.

Henrik Leonhard Jensen

Faglig sekretær

Selvom B&W 2000 dieselmotoren er fra 1932 kan den altså køre endnu.

FEBRUAR 2020 · METAL ODENSE · 19



Metal Odense, Kanalvej 154 Y, 5000 Odense C

Metal Ungdoms Årsmøde i 2019 blev på 

mange måder en kæmpesucces. Ikke ale-

ne kunne årsmødet mønstre det største 

antal deltagere nogensinde, men også det 

største antal delegerede.

Alt i alt var der 104 deltagere, inklusive 

gæster. Blandt de 104 var der 47 dele-

gerede lærlinge til stede, altså havde lige 

knap 16 afdelinger sendt næsten fuldt 

hold lærlinge afsted til årsmødet.

Vigtigere endnu foregik der en lang 

politisk drøftelse, som mundede ud i, 

at der blev vedtaget 36 politiske ”state-

ments”. Statements som FUU (Forbundets 

Ungdoms Udvalg) kan kæmpe for og/eller 

mene noget om i de kommende år.

Fra Odense havde vi sendt et stærkt hold, 

nemlig Elias Laine (Ungdomsformand) 

Thomas S. Jensen (Ungdomsnæstfor-

mand) & Hjalte Larsen (Ungdomskasserer)

Elias var ordstyrer og sørgede med hård 

hånd for, at årsmødet kørte på skinner. 

I tæt samarbejde med dirigent Mads R. 

Pedersen styrede de den politiske debat, 

oplæg fra forbundsansatte, gruppearbej-

de, valgprocedure og meget mere.

Både Thomas Skriver Jensen og Elias 

Laine blev genvalgt til FUU, og Thomas 

opnåede genvalg som Formand for Metal 

Ungdom.

Værd at nævne er også, at der i FUU 

nu sidder to kvindelige lærlinge plus en 

kvindelig suppleant. Det kan vi kun være 

stolte af.

Søndag var der paneldebat med ung-

domspolitikere fra henholdsvis SFU, DSU, 

KU, VU, LAU og RU. Som ordstyrer udfor-

drede den genvalgte ungdomsformand 

Thomas Skriver Jensen suverænt dem alle 

på arbejderpolitik. 

Elias Laine

Formand, Metal Ungdom Odense

Årets sidste lærlingearrangement
12 friske lærlinge deltog i Metal Ungdom Odenses 

3-kamp i disciplinerne minigolf, laser-tag og bowling i 

Bowl’n’ fun Odense i slutningen af november.

Lærlingene blev inddelt i to hold, som gennem aftenen 

dystede mod hinanden i de 3 discipliner, stemningen var 

god og alle netværkede internt. Efter kampene blev der 

serveret øl og snacks hvor de gode samtaler fortsatte.

Der blev dystet i bedste kampråb, Den Danske Model quiz, debat, 

fodbold, kævle og øl-bowling, da lærlinge fra hele Region Syd-

danmark mødtes til Syddanmark-Dysten en weekend i september i 

Aabenraa. En weekend fyldt med masser af aktiviteter, høj faglig-

hed, socialt samvær, hygge og rig mulighed for at netværke med 

andre lærlinge.  

Der blev lagt hårdt ud lige fra ankomsten fredag eftermiddag, hvor 

de deltagende afdelinger startede med skulle finde på et såkaldt 

”kampråb”. Da det var på plads, indtog Peter Faber, souschef i 

Dansk Metals Forhandlingssekretariat, scenen med et spændende 

og informativt oplæg om Den Danske Model. 

Lørdag lagde Esther fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) ud med 

et politisk oplæg, efterfulgt af en debatturnering.

Søndag var det tid til at kåre Region Syddanmarks ”bedste” afde-

ling. Hvem havde klaret sig bedst i i weekendens mange dyster 

og dermed retten til at bringe regionspokalen samt ”håneretten” 

med hjem til deres respektive afdeling. Der var tæt kamp mellem 

afdelingerne, men det blev Metal Ungdom Sønderjylland, som fik 

pokalen med hjem.

Kristoffer Dyrvig, 

Metal Ungdom Odense

Der blev snakket politik i lange baner

SydDanmark-Dysten

– da et rekordstort antal lærlinge mødtes til Metal Ungdoms Årsmøde

Elias Laine, Metal Odenses ungdoms
formand var ordstyrer på årsmødet.


