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Udgivet af Dansk Metal Sydfyn. 
(Omdeles til samtlige forbundsmedlemmer i afdelingen 
sammen med Metal Magasinet.) 
 

Metal Sydfyn   
Brogade 7—9 
5700 Svendborg 
Afdelingsformand Freddy Knecht 
  
Telefon og mail: 

E - mail:   sydfyn@danskmetal.dk 
Webadresse: www.metalsydfyn.dk 
Telefon:   6221 1099 
           

Kontortider i Svendborg: 
mandag—tirsdag - 
torsdag og fredag       9.00 til 12.00 
mandag og tirsdag igen    14.00 til 16.00  
torsdag igen                               14.00 til 17.00  
onsdag er kontoret lukket  

Link til Metal 
Sydfyn´s hjem-
meside. 
Gå ind og læs 
mere om Metal 

Kontortiderne på områdekontorerne. 
Rudkøbing  mandag 14.00 til 16.00 
Ringe   tirsdag 14.00 til 16.00 
Ærø   onsdag 08.30 til 11.00 
Faaborg  torsdag 14.00 til 17.00 
Der kan tlf. omstilles til kontorerne via opringning til afdelingen. 
Der kan altid aftales personlig møde på områdekontorerne i forbindelse med åbningstiderne. 

Fotoet på forsiden: Maler iet på flydedokken skal være en hyldest til livet på  
Frederiksøen i løbet af de sidste 100 år, og projektet bliver det største af sin art i hele  
Nordeuropa,  vurderer  Søren Bo Østerkærhus, der er kunstner på værket. 
Det er isbryderen Thorbjørn der ligger i dokken, for at blive klargjort  til  ejeren s 
om er en lokal skibsreder. 
 
Lidt om indholdet i bladet: 
 Formanden har ordet. 

 I den blå kolonne på flere sider er beskrevet en lang række faglige sager som afd. har arbejdet  med. 

 Oversigt oder viser hvilke beløb som medlemmerne med hjælp fra afd. Har modtaget. 

 Bestyrelsesoversigt. 

 Afd. formanden på virksomhedsbesøg på Ken– maskinfabrik. 

 Navneoversigt på udvalg i afd. jf. forbundets love. 

 Medlem er fyldt 100 år. –TILLYKKE- 

 Åbent værksted på Svendborg Erhvervsskole. 

 Kursusoversigt for åbent værksted. 

 Metal Ungdom– indbydelse til lerdueskydning—Referat fra studieturen til Tjekkiet. 

 Arbejdsskadessager i afd. er beskrevet på flere sider i bladet. 

 A– kassen—husk-husk både som medlem, men også når du er ledig. 

 Pensionsalder og efterlønsalder er ændret. 

 Kritisk sygdom som medlem hos IP- 

 Afd. på virksomhedsbesøg hos Albjerg Brakes, og Ideal Engineering. 

 Seniorklubberne under Metal Sydfyn. 

 Metalligaen i Ishockey. 

 Lønstatistik—april kvt. 2015, med de højeste og laveste timelønninger i afd. 

 Ledighedsoversigt i Dansk Metal—i regionen, og i hele landet. 
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Formanden har ordet! 
Ved formand Freddy Knecht 

 
 

 
Nu er sommeren forbi og efteråret godt i gang. 
Vi har stadig lidt for mange ledige medlemmer i af-
delingen. PT ligger den på lidt over 100 ledige med-
lemmer. Opsvinget har ikke helt bidt sig fast i Syd-
fyn, men vi håber det kommer, dog hører vi om flere 
og flere virksomheder, som har mere gang i butikken 
og det er jo glædeligt. 
 
Svendborg Erhvervsskole. 
På Svendborg Erhvervsskole er der sket en del roke-
ringer. 
Den administrerende direktør Jens Jacobsen, samt 
afdelings direktør på Porthusvej Bo Kammeyer,  har 
begge forladt skolen. 
Der har været mange klager fra elever samt forældre 
samtidigt med, at lærer staben ikke fungerede under 
den daværende ledelse 
Så i skrivende stund søges der efter en ny admini-
strerende direktør, samt en uddannelseschef på metal 
området. 
Samtidig er elevoptaget faldet, grundet de nye karak-
ter krav. Men det er generelt faldet over hele landet. 
Her skulle vi så gerne have vores arbejdsgivere til at 
antage en ekstra lærling, da optaget er langt fra nok 
til, hvad der bliver brug for i fremtiden. 
Samtidigt kæmpes der stadig for de 150 mill. kr., 
som erhvervsskolerne skulle have. Det var de blevet 
lovet før valget, til at løfte maskinparken på skoler-
ne, mon ikke de kommer? 
Men selv om de kommer, skal alle skoler spare 2 % 
om året de næste 4 år, så her er der også lagt op til 
en kraftig opstramning. 
 
Afdelingen i hverdagen. 
Kontorenes åbningstider ser ud til at passe, vi har 
kun fået positive tilbagemeldinger fra medlemmerne. 
 
Når det så er sagt, har vi desværre stadig en masse 
indkørings vanskeligheder med det nye IT system, 
der er indført i hele Dansk Metal. 
Man har valgt at skifte både a-kasse samt de faglige 
systemer samtidig og det har været en langt større 
opgave, end man først havde troet. 
Der bliver arbejdet intenst på, at de fejl der stadig er, 
bliver løst hurtigst muligt. 
Desværre er der ting vi nogle gange ikke har indfly-
delse på, men vi prøver at rette dem så hurtigt vi 
kan. 
 
Faglige sager. 
Der vil også denne gang være mange faglige sager i 
bladet, for at synliggøre de ting, vi arbejder med til 

hverdag i afdelingen. Nogle kan måske ligefrem 
spejle sig i en egen sag og derfor med ret, henvende 
sig til afdelingen og få prøvet en lignende sag. 
 
Landspolitik. 
I juni kom Lars Løkke Rasmussen til som statsmini-
ster, og om man kan lide det eller ej, er det en reali-
tet. Vi vil søge den politiske maksimale indflydelse, 
ligesom vi gør det kommunalt. Det der med at sige 
vi ikke kan lide ham eller hende, og så stå uden for 
indflydelse i 4 eller 8 år, det gavner helt sikkert ikke 
vores medlemmer. Derfor holder vi også møder med 
alle andre partier, hvis det kan gavne vores medlem-
mer. 
 
Ungdomsarbejdet. 
På ungdomssiden havde vi inviteret afdelingens lær-
linge til et fyraftensmøde med pizza, for at fortælle 
om at vi havde en studietur på benene til Prag. Her 
kom der 14 for at høre om turen og de ville alle med, 
men der var desværre kun plads til 11 med svendere-
præsentanten. 
Vi har også udbudt billetter til et par OB hjemme-
kampe, som ALKA har sponsoreret. Samtidig er der 
også en tur ind og se landsholdet i parken. 
Her er der pt. 4 tilmeldte fra afdelingen. 
 
Lommebøger kan afhentes i afdelingerne fra om-
kring slut november, begyndelsen af december. 
Endvidere er årskalenderen for 2016 indsat her i bla-
det. 
 
Tillidsmandskonferencen 2015. 
Vores årlige konference bliver i år afholdt i Silke-
borg, på Langsøhus som 3F ejer. Vi har i år valgt at 
prøve at afholde den alene, for at have mere tid til 
vores egne tillidsvalgte.  
Vi har inviteret TR og AMR sammen, da flere ar-
bejdspladser har haft et ønske om, at de kunne tage 
af sted sammen. 
 
Familietræf 2016. 
Næste års familietræf er planlagt til at skulle afhol-
des i Legoland, derfor sæt allerede nu kryds i kalen-
deren hvis der er ønske om at være med.  
Det bliver den 11 juni 2016. 
 
Husk afstemning om rets- forbeholdet den 3. decem-
ber 2015. 
 

Fra Metal Sydfyn ønsker vi alle, 
en glædelig jul, samt et godt nytår. 

 
Med venlig hilsen 

Metal Sydfyn 
Freddy Knecht 
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Faglige sager i afdelin-
gen v./ Hans Chr. 
Schack og Claus Jørgen 
Madsen. 

TE Biler   
En mor til en af vores unge 
medlemmer henvender sig til 
os, med spørgsmålet,  om det er 
muligt at få tilskud til en lær-
ling der kommer fra et konkurs-
bo. 
Medlemmet er kommet i Skole-
praktik, hvorfra han bliver ud-
sendt i praktik på forskellige 
autoværksteder. 
 
 
Maritime Engineering. 
Medlem henvender sig i afde-
lingen for at drøfte den skriftli-
ge opsigelse som han havde 
modtaget fra sin arbejdsgiver. 
Vi aftalte med medlemmet, at 
han selv talte med arbejdsgive-
ren hvorved sagen blev løst. 
Den blev ekspederet videre til a
- kassens kontaktcenter, og så 
var problemet løst. 
 
 
Tulip Faaborg  
Fratrædelsesgodtgørelse og ud-
betaling fra Tryghedsaftale. 
Virksomheden har meddelt vo-
res medlem, at de ikke vil beta-
le noget ved fratrædelse, da han 
er 
pensionsberettiget ved fratræ-
delse. 
Vi konstaterer, efter at vi for 
snart et halvt år siden henvendte 
os til virksomheden at de var 
kommet på andre tanker og 
havde betalt, det vi gjorde dem 
opmærksom på at de skulle be-
tale  
 
 
Wienerberger 
Et medlem henvendte sig i af-
delingen, for at få hjælp til at få 
den sidste månedsløn ved Wie-
nerberger. 
På baggrund af vores anmod-
ning udbetalte Wienerberger, 
derefter den manglende må-
nedsløn til   medlemmet . 

Afdelingskonference – Metal Sydfyn 
 

Metal Sydfyn har inviteret afdelingens tillidsfolk- og  

arbejdsmiljø repræsentanter til 

konference på Langsøhus (3f skolen) i Silkeborg 
Den foregår fra fredag d. 13 til lørdag d. 14. november 2015 

 

Konferencen  har følgende indhold: 

 Virksomhedsbesøg på Fiberline Com-
posit. 

 Psykisk arbejdsmiljø 

 Stress, arbejdsglæde og trivsel. 

Konferencen afholder afdelingen alene, idet vi fra bestyrelsen 
ønsker en nærmere snak med vores tillidsfolk fra hverdagen. 

I perioden siden generalforsamlingen, der fandt 
sted d. 13. april, har den faglige afdeling haft 
travlt. Her viser vi hvad arbejdet har betydet i  
værdier, for afdelingens medlemmer. 
 

Faglige sager  v./ faglige sekretærer Hans Chr. Schack og 
Claus Jørgen Madsen. 

 Der er afsluttet 44 faglige sager,  der betyder at vi til 
disse medlemmer har sikret dem kr. 790.670,36 , i 
forskellige overenskomstmæssige forhandlinger. 

 LG– sager. 
        Herunder har vi behandlet krav for 24 af vores   
        medlemmer, der betyder at de tilsammen har modta-           
 get  kr. 1.057,792 - 
 Arbejdsskader v./  faglig sekretær Beate Lange. 

Inden for det sidste kvartal er der sammenlagt  afslut-
tet og indkommet erstatningsbeløb til medlemmer i 
arbejdsskader på  ialt  kr. 1.325.550 - 

Det betyder at afdelingens medlemmer indenfor 
disse tre faglige områder i denne periode har 
modtaget som minimum Kr. 3.174.012,36 

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00

Faglige sager

LG- sager

Arbejdsskadessager

I alt

I alt til medlemerne.
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Faglige sager fortsat: 
 
Maritime Engineering 
Manglende pensionsindbetaling 
102.206,- til et af vores medlem-
mer. 
Vi henvendte os til virksomheden 
for at gøre opmærksom på den 
manglende betaling, ligesom vi 
fremsatte påkrav skrivelse og tal-
te igen med virksomheden. 
Vi bad forbundet om at medvirke 
til at inddrive pengene. 
Sagen blev videresendt til den 
advokat som er forbundets sam-
arbejdspartner i disse sager. 
Advokaten sendte påkrav skrivel-
se og efterfølgende en stævning, 
til retten i Svendborg, hvor sagen 
blev behandlet . 
Her blev virksomheden dømt til 
at betale de manglende beløb i 
pension, og renter af det skyldige, 
samt sagsomkostninger til vores 
advokat. 
 
 
 
 
 
 
 

Manglende dokumentation for 
udstedelse af svejsepas. 
AMU Fyn henvendte sig til afde-
lingen, om vi kunne  være be-
hjælpelig med at fremskaffe do-
kumentation på, at medlemmet 
havde et svendebrev, og at han 
havde arbejdet med svejsning i 
minimum 3 år. 
De manglende dokumenter fik 
afdelingen fremskaffet og vi fik 
udfyldt papirerne, hvorefter med-
lemmet fik sit svejsepas. 
 
 
Andersen Mekaniker Service  
To af vores medlemmer kommer 
ind på afdelingskontoret, idet de 
begge er blevet bortvist af virk-
somheden pga. illoyalitet over for 
denne. 
Afdelingen tog kontakt til CAD, 
og bad dem om at medvirke til at 
løse sagerne, hvorved vi opnåede 
enighed om en ny fyreseddel, 
med en anden ordlyd.  

 

Bestyrelsesoversigt pr. 27.10.2014 
Her er oversigten over den nu siddende afdelingsbestyrelse i Metal 
Sydfyn. 
Afd. formand  Freddy Knecht   Metal Sydfyn 
Afd.kasserer  Lilian Jensen   Metal Sydfyn 
Afd. næstformand Ole Raun   Heden Maskiforr. 
Sekretær for best. Carsten Pedersen  Valsemøllerne 
Bestyrelsesmedlem Jørn R. Hansen   Vestas  
 -”-  Jørgen R. Hansen  CC– Jensen 
 -”-  Finn M. Jensen   Svendborg Brakes 
 -”-  Peter Jensen   Kami Jern 
 -”-  Finn Hansen   Ideal Engineering 
 -”-  Martin N. Pedersen  Damas 
 -”-  Jørn Jespersen   Svendborg Sygehus 

 -”-  John B. Jensen   N. Kjær 
 -”-  Heinrich Staal   Jeros  
 
De navne der er angivet med rødt, er de nyvalgte medlemmer til bestyrelsen, 
der blev bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling d. 13. april 
2015. 

Fotoet af bestyrelsen som pt. er valgt. 
Jørgen Hansen fra Langeland var desværre forhindret i at deltage 
på mødet og derfor ikke med på fotoet. 
 

Bemærkninger til det faglige arbejde. 
Som det også kan læses i beskrivelsen af de faglige sager, er der en 
”trend” der går på det Psykiske arbejdsmiljø. I afdelingen har vi en 
del henvendelser der viser, at vores medlemmer på en del virksom-
heder føler ubehag, ved den måde som hverdagen på arbejdsplad-
sen er på. 
Når vi i afdelingen, på baggrund af vores snak med medlemmerne, 
kontakter arbejdsgiveren, oplyser de oftest, at de ingen fornemmel-
se har, af forholdene som vi beskriver, herunder de rent psykiske. 
At der i virksomheden skulle være problemer  der betyder, at der er 
medarbejdere, der har det dårligt med at møde op på arbejdsplad-
sen, og i flere situationer ender det med sygemelding, fordi medar-
bejderen bare ikke kan klare hverdagen på arbejdspladsen.  

Det må kunne gøres bedre. Trivsel og arbejdsglæde er 

en vigtig del af en sund arbejdsplads. Det psykiske ar-
bejdsmiljø påvirkes af mange forskellige faktorer, som 
skal udvikles af medarbejdere og ledelse i fællesskab. 



6 

 

 Faglige sager fortsat: 
 
SJ Gruppen  
Et medlem henvender sig på konto-
ret, hvor han taler om hvor ked af 
han er, for at være i virksomheden. 
Afdelingen kontakter virksomheden, 
som skrev fyresedlen der blev frem-
sendt til Metal Sydfyn.  
 
 

SH Group / IKUF  
Bortvisning på grund af  posi-
tiv alkoholtest. 
Medlemmet havde været på off-
shore kursus på Mærsk Trainingcen-
ter, og var i den forbindelse blevet 
alkoholtestet. Testen viste positiv 
( 0,5-0,6 ) og skolen bortviste på den 
baggrund vores medlem, og kontak-
tede derefter SH-Group og informe-
rede om bortvisningen. 
Afdelingen gjorde indsigelse over 
for firmaet, som ville give medlem-
met en skriftlig advarsel, da med-
lemmet hverken var på arbejde eller 
lønnet af virksomheden på det på-
gældende tidspunkt. 
Herefter gav afdelingen Mærsk 
Trainingcenter, en kraftig irettesæt-
telse, da vi mener der er sket brud på 
persondata loven, da kursisten havde 
været på kursus betalt gennem IKUF 
og ikke betalt eller udsendt af firma-
et. 
Sagen endte med at firmaet gav 
medlemmet en mundlig irettesættel-
se, og Mærsk Trainingcenter und-
skyldte meget, da de kunne se deres 
fejl, og man fik dokumentation for 
gennemførsel af kurset til IKUF, så 
medlemmet ikke kom til at stå med 
en regning på kursusgebyr og tabt 
lønindtægt. 
 
 
Alu Steel   
Et medlem ansat hos Alu Steel 
henvender sig i afdelingen, for at 
fortælle, at han ikke har fået Pen-
sion de første måneder han arbej-
de ved i dette firma. 
Den dokumentation fremskaffer 
vi i afdelingen og virksomheden 
betaler den manglende pension, 
som indsættes på medlemmets 
pensionskonto hos Industriens 
Pension -IP-  

 

Afdelingsformanden Freddy Knecht på virksom-
hedsbesøg ved KEN Maskinfabrik, Brobyværk. 
 

Den 1 juli, var formand Freddy en tur 
forbi KEN maskinfabrik, hvor han fik 
en god snak med tillidsrepræsentant 
Steen Klingenbjerg. 
Freddy vil gerne takke for en hygge-
lig snak med Metals tillidsrepræsen-
tant,  og for en ganske spændende 
rundvisning på fabrikken. 
Et besøg som Freddy, men også faglig 
sekretær Claus Jørgen deltog i. Det vil 
vi  vil meget gerne gentage rundt om 
på virksomhederne i Metal Sydfyns 
medlemsområde. 
Det skal herfra være en opfordring til, 

at man på arbejdspladserne inviterer repræsentanter fra afdelingen. 
Det at i ude på arbejdspladserne her får lejlighed til at mødes med 
tillidsfolkene fra afdelingen, men i særdelshed vil vi også meget ger-
ne komme ud på Jeres arbejdspladser, for at få mulighed for at hilse 
på Jer, evt. også Jeres arbejdsgiver. 
Et møde med formanden behøver vel ikke kun at ske, hvis der er fag-
lige problemer? 
Det er altid spændende at høre, hvad der rører sig ude hos Jer, lige-
som naturligvis også vil være mulighed for, at I kan blive orienteret, 
om, hvad der sker i Jeres fagforening. 

 

Årsstatistikken for 2014 forklarer baggrunden for 
nøgletallene for Arbejdsskadestyrelsens sagsbe-
handling og resultater. 

 

Arbejdsskadestyrelsen modtog lige under 59.000 sager i 
2014 – cirka det samme som i 2013.  
 Der blev afsluttet 23 pct. færre sager i 2014 end i 

2013.  
 Der blev desuden anerkendt 33  
        procent færre sager sammenlignet  
        med året før.  

Arbejdsskadestatistik 2014 er  
udkommet  fra styrelsen. 
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Faglige sager fortsat: 
 
 

RS Steel Tech   
Et medlem henvender sig til afde-
lingen, for at få gennemgået sin 
ansættelseskontrakt, inden han 
begynder job i en ny virksomhed.  
Kontrakten gennemgår vi sam-
men, og siger god for indholdet i 
kontrakten. 
 
 
FGM– Brud på lønaftale. 
FGM A/S havde en gammel løn-
aftale der sagde, at medarbejder-
nes løn reguleres hvert kvartal, 
efter statistiktal fra Metal.  
Lønnen var ikke blevet rettet i en 
periode på 2-3 år. 
Mæglingsmødet resulterede i, at 
samtlige medarbejdere fik 4,00 
kr. i lønstigning.  
Sagen afsluttes med, at man aftal-
te at ledelse og Metal Sydfyn mø-
des, for udfærdigelse af ny lønaf-
tale. 
 
 
FGM-nyt møde. 
Mødet er afholdt, og sluttede med 
at lønnen efterfølgende reguleres 
hvert år pr. 1/3 efter statistiktal, 
som afdelingen forpligtiger sig til 
at sende, på mail til virksomhe-
den. 
 

 
Rynkeby Foods   
Der har været en forespørgsel fra 
firmaet om Automatik- og pro-
ceslærlinge, herunder  organisati-
onsforhold samt aflønning m.v. 
 
 
Ceropa   
Et medlem har henvendt sig i af-
delingen, i forbindelse med sin 
sygemelding,  pga. dårligt knæ. 
Afdelingen har efter samtaler 
med medlemmet og virksomhe-
den medvirket til, at medlemmet 
nu er begyndt at arbejde på halv 
tid, og det optrappes, når med-
lemmet føler at han kan klare det. 

Fagretligt udvalg: 

 Claus Jørgen Madsen  Afdelingen 

 Hans Christian Schak  Afdelingen 

 Peter Jensen   Kami Staal 

 Heinrich Staal   Jeros  

Uddannelsesudvalget: 

 Freddy Knecht   Afdelingen 

 John B. Jensen   N. Kjær 

 Jørgen Richard Hansen  CC– Jensen 

 Jørn Reisner Hansen  Vestas    

Miljø og Arbejdsskadeudvalget:  

 Beate Lange    Afdelingen  

 Carsten Pedersen   Valsemøllerne 

 Jørn Jespersen   Svendborg Sygehus 

 Finn M. Jepsen   Svendborg Brakes 

Organiserings- og Agitationsudvalget:  

 Lilian Jensen    Afdelingen 

 Ole Raun    Heden Maskinforretning 

 Martin Pedersen   Damas 

 Finn Hansen    Ideal 

100 år– Tillykke. 
Besøg hos medlem der fylder 100 år. 
I dag d. 24. 10.2015 har  
afdelingens formand samt  
kasserer været på hjemme-
besøg hos Georg Bech-
mann. 
 
Georg fylder 100 år i dag, 
og ikke nok med det, han 
har også været medlem af 
Dansk Metal i 81 år. 
Georg virker stadig frisk og 
ved rigtig godt humør. 
 
Georg sluttede sit aktive 
arbejdsliv, efter mange års 
ansættelse på Svendborg 
værft 
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Faglige sager fortsat: 
 
Årslevsmeden Aps. Konkurs 
LG-sag.                             
Medlemmet var i lære på virk-
somheden, vi rejste derfor krav 
på 4.332,79 kr. i tabt løn samt en 
godtgørelse på 30.000,00 kr. i 
godtgørelse for brud af  lærlinge-

kontrakt. 
 
 
Taktregulering: 
E. Aabo Andersen.   
Taktregulering pr. 01.09.2015 
efter Metal Sydfyns 2. kvartal 
2015.  
 
 
Maskinfabrikken Argos.  
Taktregulering pr 01.08.2015 
sendt til virksomheden  
(Oplyses til virksomheden hvert 
kvartal). 
 

Simac i Svendborg.   
Virksomheden  henvendte sig på 
mail  til afdelingen, for at få 
hjælp til at få en ny IT Supporter-
lærling, korrekt indplaceret, på 
den rigtige løn. 
Vi fremsendte taksblad for elever 
i håndværkerfag, inden for sta-
tens område, og hermed blev 
henvendelsen besvaret. 
 
 
Skårup Fjernvarme.  
Medlem henvender sig telefo-
nisk, for at få os til at fremsende 
tillæg satserne for arbejde på for-
skudt tid, fra den offentlige over-
enskomst. 
Vi fremsender de ønskede oplys-
ninger for tillæg, til Skårup 
Fjernvarme. 
 
 
NP Stell.     
Virksomheden henvendte sig på 
mail til afdelingen, for at få hjælp 
til at få  en ny medarbejder ind-
placeret lønmæssig i hans læretid. 
Vi fremsendte på mail de korrek-
te oplysninger herom.  
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
v./   

Kim Damsgaard Larsen-

overlærer  

Per Dybro Dybro 

overlærer 
 

På Svendborg Erhvervsskole, afdeling Port-

husvej, afvikles der kurser på det ”åbne 

værksted”. 

 
Hvem kan deltage? Kurserne på det åbne værksted afvikles som 
AMU-kurser. Dem har alle adgang til. Der er dog enkelte kurser, der 
kræver særlige faglige forudsætninger.  
Vi har også kursuspakker, der er godkendte til ledige som jobrettet 
uddannelse. 
  
Kært barn… AMU, efteruddannelse, opkvalificering, kompetence-
løft – kært barn har mange navne. Et faktum er det imidlertid, at vi 
alle løbende har brug for at lære nyt eller få ajourført vores viden og 
faglige kunnen. Men hvornår?  
Tiden er svær at finde i en travl arbejdsdag. Derfor har smedeafde-
lingen på Svendborg Erhvervsskole et åbent værksted.  
 
Svejsepas/Certifikat  
Svejsepas/certifikat kan erhverves eller fornyes på det åbne værk-
sted.  
Til nogle certifikatuddannelser skal særlige adgangskrav kunne op-
fyldes.  
Certificeringen sker på grundlag af praktiske og teoretiske prøver, 
der sikrer, at den certificerede svejser har et højt fagligt kvalitetsni-
veau.  
Alle skolecertifikater skal fornyes efter 3 år. 

Skolen kan tilbyde en lang række AMU-kurser, der retter sig bå-
de mod medlemmer der er i arbejde og ledige. 
 
For de ny-ledige har vi også de særlige forløb fra ”positivlisten”. 
Det er også muligt at få kursusforløb fra ”positiv-listen”. Det er 
også muligt at få fornyet certifikater i løbet af kurset. 

 
Ring gerne og hør om ledige pladser til undertegnede Hanne 
Møller Petersen på tlf. 7222 5735.  
Spørgsmål af faglig karakter kan afklares med faglærerne 
Per Dybro og Kim Larsen på tlf. 7222 5944. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKr7lurYssgCFYRkLAodMjkHJg&url=https%3A%2F%2Fwww.sde.dk%2Fsde%2Fsite.aspx%3Fp%3D2424&bvm=bv.104819420,d.bGg&psig=AFQjCNGZNoVF6uGubs8yOMsLTLuHjy53wg&ust=14443
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Kursus udbud på det åbne værksted  
Svejsekurserne omfatter flg. svejseprocesser:  

 

 Proces 131 - MIG-svejsning af aluminium  

MIG-svejsning aluminium P 131 kantsømme 10 dage (fag 

44717)  

MIG-svejsning aluminium P 131 kantsømme/knudepunkt 5 

dage (fag 44719)  

MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme tynd plade 5 

dage (fag 44720)  

MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme svær plade 5 

dage (fag 44721)  

MIG-svejsning aluminium P 131* tynd plade, kantsømme 10 

dage (fag 45904)  

MIG-svejsning aluminium P 131* svær plade, kantsømme 10 

dage (fag 45905)  

Materialeforståelse, aluminium 3 dage (fag 46483)  

MIG-svejsning aluminium P 131* tynd plade, stumpsømme 

10 dage (fag 46511)  

MIG-svejsning aluminium P 131 svær plade, stumpsømme 10 

dage (fag 46512)  

MIG-svejsning aluminium svær pl/pl, kantsømme, PF 10 da-

ge (fag 47457)  

MIG-svejsning aluminium tynd plade, stumpsømme, PF 10 

dage (fag 47458)  

MIG-svejsning aluminium svær plade, stumpsømme, PF 5 

dage (fag 47459)  

Fag markeret med * er nr. 79 på positivlisten  

Proces 111 - Lysbuesvejsning med beklædt elektrode  

Lys b. svejs-kants plade/plade* 10 dage (fag 40086)  

Lys b. svejs-kants plade/rør 10 dage (fag 40087)  

Lys b. svejs-stumps plade* pos. PA-PF  

 

10 dage (fag 40088)  

Lys b. svejs-stumps plade* alle pos 10 dage (fag 40089)  

Lys b. svejs-stumps rør pos PA-PC 10 dage (fag 40090)  

Lys b. svejs-stumps rør alle pos 10 dage (fag 40091)  

 

Fag markeret med * er nr. 75 på positivlisten  

Lysbuesvejsning øvrige  

Lysbuesvejsning, adgangskursus 5 dage (fag 44154)  

 

Åbent svejseværksted! 

Faglige sager fortsat: 
 
Bago-Line    
Medlem henvender sig i afdelin-
gen,  efter at han har læst en arti-
kel i Metalbladet omkring usaglig 
afskedigelse, hvor et medlem fik 
en erstatning på 200.000,-. 
Efter at have drøftet sagen 
igennem med medlemmet, var 
vi enige om at hans sag var kor-
rekt behandlet 
 
Albjergs Maskintec  
Et medlem henvender sig i afde-
lingen, for at få os til at ansøge 
Jobcenteret på Langeland, om at 
få en aftale om virksomhedsprak-
tik i virksomheden Albjerg Ma-
skintec i 13 uger. 
Dette bevilliges han og efterføl-
gende er han fortsat i virksomhe-
den på normale ansættelses betin-
gelser. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Løntjek af en lærlingeløn.  
Medlemmet fremsender elektro-
nisk en forespørgsel til afdelin-
gen, for at få tjekket sin løn som 
lærling. Vi tjekker lønnen ud fra 
de oplysninger vi har omkring 
hans uddannelsesaftale, og efter 
det får medlemmet udbetalt 8 kr. 
mere pr. time, end han skal have. 
Så lønnen er OK. 
 
 
Dencam Composive  
Medlem  henvender sig på konto-
ret for få os til at tjekke han løn-
sedler, om han har fået det  
han skal have på fritvalgs konto-
en. 
Vi regner det igennem, der er en 
manglende betaling fra den 01-03
-2015 med 0,4% . 
Dette meddeles medlemmet, og 
han vil selv tage fat i virksomhe-
den hermed er sagen løst. 
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Metal Ungdom Sydfyn. 

  

Indbydelse for medlemmer  
til lerdueskydning! 

 ? 

  
 

 
  

 

 

 

  

 
  

 

  
 

 
  

  

Har du tjek på din lønseddel? 

 

5 råd om lønsedlen 
 
1. Husk at gemme dine lønsedler—så har du dokumen-

tation, og det er nemmere at tjekke, om alt er som 
det skal være tilbage i tiden. 

2. Tjek at grundlønnen er, som den skal være og aftalt. 
3. Tjek om du får de tillæg, du skal have. 
4. Tjek om der bliver sparet op til din ferie. 
5. Tjek om der bliver sparet op til din 

pension. 
 

 
Hvis du sy-
nes det er 
svært, så 
kontakt os i 
Metal Syd-
fyn. Vi har 
styr på de-
taljerne om 
løn og over-
enskomst. 

mailto:clim@danskmetal.dk
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Metal Ungdom har været på studietur til Tjekkiet. 
I dagene d. 13 til 17 maj 2015, havde Metals gamle Region Syddanmark, en stu-
dietur til Liberec i Tjekkiet, for de pågældende afdelingers lærlinge. 
Der var en bus med plads til 50 personer fra 8 afdelinger, som skulle deles om pladserne. 
Her fra Metal Sydfyn, nåede vi at få plads til 9 lærlinge og en svenderepræsentant. 
Der var 15 tilmeldt fra vores afdeling, så desværre havde vi flere lærlinge, der ikke kunne nå at komme 
med. 

Turen gik først til Varnsdorf, hvor vi så Maskinfabrikken TOS, 
en virksomhed der laver store fræseranlæg, der kunne taget både 
store klodser og nogle med vanger, så de kunne fræse rigtig lan-
ge emner også. 
Fredag startede vi med virksomhedsbesøg ved Skoda. En fabrik 
der fyldte et enormt areal, og med et medarbejderantal, der sva-
rer til en middelstor provinsby. De havde bla. eget hospital – motionscenter og meget 
mere.  
Derudover, så lå deres løn på op til 50% højere end sammenlignelige jobs i nærområ-
det, så det er ret eftertragtet at få beskæftigelse der.  
 

Efter Skoda, kørte vi til byen Detenice, hvor vi skulle besøge et lille bryggeri, og efterfølgende spise sam-
men på middelalder maner.  
Øllet på bryggeriet var ikke noget at skrive hjem om, men 
underholdningen under spisningen var i top, det var med 
svære kampe og lignende på middealder maner, med en hel 
gruppe der kom og lavede forestilling. 
Lørdag bestod af sejltur på ”Jizera-floden” i gummibåd, at 
kalde det en flod var nok efter tjekkiske mål. Herhjemme 
ville man nok nærmere kalde det en bæk, for flere gange 
måtte vi op af gummibådene fordi vi stødte på bunden. ( Det 
gjaldt også de gummibåde, hvor der kun sad magre lærlin-
ge ! )  
Aftenen var herefter til fri disposition. 
Søndagen stod på hjemtur, hvor vi var de sidste i bussen. Vi var i Svendborg omkring kl.02.00 om natten. 
Der var et par stykker som fik en ret kort nattesøvn, før de skulle møde på arbejdet mandag morgen. 
 
Herfra skal der lyde en stor ros til de unge mennesker vi havde med, de var alle sammen rigtig flotte re-
præsentanter for Dansk Metal, under hele turen. 
En af de unge deltagere betegnede turen således:-”Det er da et fantastisk 
tilbud. Fire dage i udlandet. Et skræddersyet program med  besøg på 
spændende virksomheder blandet med socialt samvær med lærlinge fra 

andre dele af landet. Alt sammen til en pris af 1.000 kr.” 
Det er i øvrigt efterfølgende blevet besluttet, at næste år går studieturen 
igen til Tjekkiet, denne gang med visit i Prag, og der booker vi en dob-
beltdækkerbus med plads til over 70 personer.  
Men husk i foråret, når programmet kommer, at tilmelde dig hurtigt, hvis 
du vil være sikker på at komme med som lærling. 
 
Ref.: Claus Jørgen 
 Svenderep. 

Herunder har vi indsat  web. adresser til You Tube, hvor I kan se lidt om de virksomheder vi 
besøgte og som var på vores studieprogram. 
 

Tast linien herunder og indsæt den på You Tube søgefeltet: 
Maskinfabrikken TOS i Varnsdorf: 
https://www.youtube.com/watch?v=J0CfHFzW2Qk 
 

Skoda fabrikken i Tjekkiet: 
https://www.youtube.com/watch?v=qgOgFqYu3lM 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMaJgpXYvcgCFQMSLAodPBUMhw&url=http%3A%2F%2Fwww.fyens.dk%2Fbilbaadcamping%2FLegestue-Hidsig-Skoda-pickup-for-sjov%2Fartikel%2F2709972&bvm=bv.104819420,d.bGg&p
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Faglige sager vedr. arbejdsskader m.v. v./ 
Beate Lange 

 
Medlem blevet slået ned en nat  i Svendborg.  

Han fik mange knytnæveslag i venstre øje. 

Arbejdsskadesagen kører her i afdelingen. 
Erstatningssagen  bliver behandlet via Metal 's advo-
kat i Forbundet. 
På grund af lang sagsbehandslingstid  i Arejdsska-
destyrelsen,  er sagen endnu ikke afgjort.   

Der forventes anerkendelse, me´ngrad når denne 
kendes, tabt arbejdsfortjeneste, dækning for svie og 
smerte. 
 

 
Opfølgning, idet der har været manglende rådgiv-
ning tidligere.  
Vi kan se på "SE SAG" under arbejdsskadestyrel-
sen, at der netop er udfærdiget en speciallæge er-
klæring, hvilket er hamrende vigtigt, at denne er-
klæring gennemgås, og der ikke må være fejl i 
denne. 

 

 

 
Der er sket en forværring, og problematikken om-
kring følger af me´n.  

Sagen er genoptaget med forhøjelse af me´n med 
kr. 33.200- 
Intet erhvervsevnetab p.t. da der samlet set, ikke er 
mistet indtægt med mere end 15%!  

 
Der har været en længerevarende sags proble-
matik med støtte både i forhold til arbejdsska-
desagen  samt de sociale myndigheder. 
I arbejdsskadesagen er der i maj måned 2015, 
efter utallige rykkere til Arbejdsskadestyrel-
sen, kommet afgørelse omkring erhvervsevne-
tab med engangsbeløb, skattefrit kr. 416.098- 
Arbejdsgivers forsikringsselskab ankede denne 
afgørelse.  
Jeg er kommet med indsigelser til dennes kla-
ge. Modparten tilbagekaldt  deres klage og be-
løbet blev herefter udbetalt til skadelidte. 

Lungelidelse: 

Jernstøv i lungerne.  
Sagen er afvist i Arbejdsskadestyrelsen. Metal er 
IKKE enig i afgørelsen. Der klages i sagen med 
argumentation, at det tydeligt fremgår, at lungeli-
delsen  er en følge af jernstøv  i lungeme. Der af-
ventes en ny  afgørelse. 
 

Efterlevende ægtefælle: 
I en arbejdsskade med døden til følge, er 
sagen fortsat med behandling via Metal's 
advokat.  
Sagen er afsluttet med et pænt erstatnings-
beløb til efterlevende ægtefælle. 
Af hensyn til  denne, vil beløbet ikke blive  
oplyst. 
 
 
 
 
 
 

En virkelig historie fra et medlem! 
Medlem var udsat for en knæulykke mens han 
arbejdede med montagearbejde på et skib. 
Ulykken skete den 1.november 2013. Skaden 
blev anmeldt. Medlem kørte selv sagen med 
diverse besvarelser til Arbejdsskadestyrelsen. 
Der kom afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen 
den 24. februar 2015, hvor ulykken blev afvist. 
Medlem var ikke tilfreds og valgte derfor at 
søge hjælp i arbejdsskadesagen via Metal. 
 
Vi klagede over afgørelsen. 
Medlem vidste ikke, at det er vigtigt, at lave en 
meget detaljeret beskrivelse af hændelsesforlø-
bet.  

 
Dette var ikke sket og derfor blev sagen afvist. 
Metal hjalp med en grundig hændelsesbeskri-
velse og argumentation for, hvorfor der nu kom 
en anden beskrivelse, hvilket normalt vil blive 
afvist. 
Yderligere bad vi egen læge om hjælp til at do-
kumentere. 
Den 19. oktober 2015 kommer der ny afgørelse 
fra Arbejdsskadestyrelsen. Skaden anerkendt. 
Mén = 5% med godtgørelse kr. 41.500. 
 
Medlem konkludere, at han var glad for at få 
hjælp fra fagforeningen, få den faglige bistand, 

som er nødvendig i Arbejdsskadesager. 
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v/ Beate Lange 
Vi har i hverdagen mange henvendelser fra vores 
medlemmer om forskellige former for arbejds-
skader. 
 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Lang ventetid hos ASK– i deres sags-
behandling. 
Det skal bemærkes, at jeg igen har talt med 
Arbejdsskadestyrelsen og de beklager, men 
anmoder samtidig om forståelse for den store 
bunke af sager, som ligger i Arbejdsskadesty-
relsen og giver lang ventetid. Der kan i sager, 
som egentlig ligger klar til afgørelse, endnu 
forventes et  halvt år, før der træffes afgørelse. 
ASK beklager!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Løbende rådgivning! 
I afdelingen giver vi løbende rådgivning i 
forhold til langtids sygemelding og det of-
fentlige system samt forsøg på kontakt til ar-
bejdsgivere for ansættelse (evt. med skåne-
hensyn) 

 

 

Lønforhandling på de offentlige og 
regionale arbejdspladser 

Vi er i gang med at forhandle løn. De arbejds-
pladser, hvor TR er repræsenteret, klares op-
gaven lokalt. De steder, hvor TR ønsker Me-
tal´s hjælp,, står vi selvfølgelig til disposition og 
de arbejdspladser hvor der ikke er valgt TR, er 
det Metal, som gerne varetager forhandlingen. 
Kontakt gerne afdelingen for spørgsmål. 

Selv om arbejdsgiver siger, at der ikke er be-
løb, så er der grund til at lave en lønforhandling  
alligevel.  

mailto:blan@danskmetal.dk
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Faglige sager fortsat: 
 
LG– udbetalinger – 
Andresen Towers A/S LG-sag. 
Udbetalt fra LG: kr. 13.283,43 
    
Jens J Aagaard LG-sag   
Løn og feriepenge kr. 129.472,56 
 
Jens J Aagaard LG-sag   
Løn og feriepenge kr. 30.907,26 
 
Årslevsmeden LG-sag 
Feriepenge gennem arbejdsgiver-
foreningen kr. 7.571,16. 
 
Odense Trådvarefabrik –LG– . 
Manglende feriepenge. 
Medlemmet fik sit tilgodehaven-
de udbetalt. kr. 16.700-. 
 
 
Bio-Care Surface Tecknology 
Medlem henvender sig pga han 
har fået en fyreseddel, det kan vi 
ikke gøre noget ved, men vejle-
der  medlemmet om de mulighe-
der han har for kursus og søge 
nye job. 
 
 
Hauge VVS  
Medlemmet henvender sig til af-
delingen for at få hjælp til at løse 
et problem om slutregnskab for et 
byggeprojekt . 
Vi anmoder Blik og Rørs opmå-
ler om, at fremsende opmåler 
regnskabet. 
Medlemmet og Blik- og Rørs op-
målermand afholdt et møde med 
virksomheden, som endte med et 
forlig. 
 
 
Få å dine feriepenge 

  

 

Gå ind på 

 
 

 

QR kode scanning på din mobiltelefon. 
Ved brug af et QR scanningsprogram kan du på de her nedenstå-
ende felter, få hurtig adgang til dels afdelingens hjemmeside, 
men også til to praktiske hjemmesider til 
Dansk Metal. 

Metal Sydfyn´s hjemmeside: 
Med denne QR kode finder du hurtigt afdelin-
gens nye hjemmeside på Internettet. 

Løn og arbejdsforhold! 
Med denne QR kode finder du hurtigt Forbun-
dets hjemmeside på Internettet om Løn– og ar-
bejdsforhold. 

Metal digital A– kasse: 
Med denne QR kode finder du hurtigt frem til 
Metal- Digital A– kasse, der vejleder dig hvis 
du skal modtager ydelser fra a– kassen 

 

 

Økonomisk fordel ved at 

samle pensions opsparingen. 
Skifter du job nogle gange i løbet af dit arbejdsliv, kan du hurtigt få 
flere arbejdsmarkedspensionsordninger i forskellige selskaber.  
Dem kan du overføre til din opsparing hos os. 

  Du får et bedre overblik, når pengene står det samme sted.  

  Du skal kun betale for administration ét sted.  

  Vi tager ikke gebyr for overførslen.  

  Historisk har vi sikret vores kunder et rigtig godt afkast.  

  Hos os er der ikke nogen aktionærer, der skal tjene på ordnin  
 gen – alle pengene går til medlemmerne. 

  Du kan nemt selv overføre en tidligere opsparing på Min 
side. 

 
Læs selv nærmere herom ved at taste nedenstående linkadresse 
ind på Google: 
 
https://www.industrienspension.dk/da/Medlem/Pension/Saml%

20din%20pension 
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Hej! 

Husk og tjek din post fra Dansk Metal, herunder  dine per-

sonlige data og abonnementer. 

 

  Opråb fra medarbejderne i Metal Sydfyn. 

 

Til ALLE medlemmer gælder det om, at i oftest 

muligt skal gå ind i deres postkasse på Metal, for at se om 

vi har sendt Jer noget post. 

 

Dette gælder alle medlemmer, både dem der er i job, og i 

særdeleshed dem der modtager ydelser fra Metals A– kas-

se!!! 

Alle tidligere medlemmer, som har været medlemmer inden for de seneste 5 år, får adgang til at 

kunne logge på danskmetal.dk, så de kan få adgang til den digitale a-kasse og postkasse. 

Netadressen er: 

https://medlem.danskmetal.dk/Sider/default.aspx 

Som opsagt medarbejder har du også ret-
tigheder! 
Bliver du opsagt har du, i de fleste overenskomster, 
ret til 2 timers vejledning fra din A-kasse, om dine 
muligheder for efteruddannelse og opkvalificering.  
Hvis  du bliver opsagt, kan du booke en Metal Job-
starter- samtale i afdeling.  

Vi kan nemlig vejlede dig, så du kommer hurtigst 
muligt videre til et nyt job. Vi vejleder blandt andet 
om:  

Jobsøgning med Metal JobService 

  Målrettet jobsøgning 

  Målrettet jobformidling 
  Dine muligheder for uddannelse 
Alle kan komme ud for ledighed i løbet af deres ar-
bejdsliv. Metal A-kasse hjælper dig med vejledning, 
jobformidling og efteruddannelse. 

For at vi kan hjælpe dig videre hurtigst og bedst mu-
ligt, skal du allerede når du får din opsigelse, hen-
vende dig i din lokale Metal-afdeling, så vi sammen 
kan tale om dine fremtidige jobmuligheder, og dine 
muligheder for efteruddannelse. 

Vi kan være behjælpelig med: 

 At sikre, at du får påbegyndt uddannelse/
uddannelsesforløb i din opsigelsesperiode, da 
det er et krav, hvis du vil fortsætte med 6-
ugers selvvalgt uddannelse fra 1. ledigheds-
dag.  

 Hvis du ikke har påbegyndt uddannelsen i din 
opsigelsesperiode, skal du have været ledig i 
minimum 18 uger, før du kan påbegynde selv-
valgt uddannelse  

Tag kontakt til Metal hurtigt efter eventuel opsigel-
se, så du kan gøre fuld brug af dine rettigheder 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJe4r7Kvu8gCFYKTLAodZncKiA&url=http%3A%2F%2Fwww.horsholm.dk%2FSelvbetjening%2FDigitalpost&bvm=bv.104819420,d.bGg&psig=AFQjCNHqWyKOZS892pfiIv-I8q0RvFTPlA&ust=1
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWJno2wu8gCFYl_LAodCcoGfA&url=http%3A%2F%2Falledanskeapps.dk%2Fandroid%2Fnyheder-og-magasiner%2Fside-3.html&bvm=bv.104819420,d.bGg&psig=AFQjCNEb9c4R91CarlRzo
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Faglige sager fortsat: 
 
T H Jensen  
Medlem henvender sig til afdelin-
gen for at klage over manglende 
betaling fra sit firma, for  kørepen-
ge fra et teknisk skole ophold. 
Det er nu bragt i orden og med-
lemmet har fået sine kørepenge. 
 

Manglende feriepengeberegning 
under sygdom.   
Medlemmet kontakter afdelingen, 
da han har fået afslag på Feriedag-
penge fra A Kassen. 
Begrundelsen var den, at han skul-
le have beregnet og udbetalt syge 
feriepenge fra arbejdsgiveren, da 
han har været ansat i et år i virk-
somheden. 
Derfor skal han have sygeferie-
penge de første 4 mdr. fra arbejds-
giveren. 
Medlemmet får oplyst denne para-
graf i Overenskomsten og vi afta-
ler, at han selv tager fat i arbejds-
giveren for at få udbetalt den 
manglende betaling. 
Medlemmet har efterfølgende op-
lyst at arbejdsgiveren har betalt 
syge feriepenge for 4 md. 
 
IKUF– Grundfoss. 
Infomøde på Grundfos omkring 
mulighederne og fremgangsmåden 
med IKUF. 
 
Oplysning om overgang til efter-
løn.     
Et medlem henvender sig i afde-
lingen, for at få råd omkring mu-
lighed for, at gå på efterløn hvis 
han selv siger op. 
Vi forklarer ham at det er der in-
gen problemer i, men efter aftale 
med medlemmet henvender vi os 
til hans arbejdsgiver og aftaler 
med dem, at når han fratræder, 
giver de ham en særlig godtgørel-
se. 
 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 

Er du ledig – så læs her 
 

Tilmeld dig som ledig på www.jobnet.dk  
(HUSK ! det er først fra den dag du er tilmeldt som le-
dig på Jobnet at du kan få dagpenge fra) 

Du skal også lave dit CV - inden for de første 2 uger du er 
ledig 

 
Søg om dagpenge på www.danskmetal.dk under  a-kasse 

 Tryk på A-kasse 
 Vælg søg og få dagpenge (ledighedserklæringen) 
 Vælg søg om dagpenge 
 Log på med dit nem-id skriv første ledige dag og så fortsæt 

derfra 
HUSK ! ret så datoerne således at det står  kor rekt, første og 

sidste arbejdsdag. 
 
Der kommer vejledning til dig om at være ledig i ”min” postkas-

se på www.danskmetal.dk.  
Du finder ”min” postkasse under a-kasse, du vil også modtage et 

brev med at du selv skal booke et CV-møde i A-kassen in-
denfor de første to uger du er ledig. 

 

CV – på www.jobnet.dk 
Du skal oprettet dit CV hurtigst muligt og 
senest indenfor 2 uger – A– kassen i Dansk Metal skal god-
kende dit CV 
VIGTIGT! når  du skal til CV-møde skal det være lavet 
inden denne dag. 
 
CV’et skal være relevant og fyldestgørende, med oplys-
ninger om din adresse, tlf. nr. eventuelt mail, samt alle rele-
vante oplysninger om din tidligere beskæftigelse, erfaring, 
uddannelse, kurser m.m.  
Lav en personlig beskrivelse af dig selv – tænkt på hvad du 
vil fortælle en kommende arbejdsgiver om dig selv og skriv 
det. 

 
HUSK !  

DU skal på www.jobnet.dk mindst hver 7. dag og bekræfte 
du har set de job forslag der ligger (tryk aktivt på ”knappen” 
så datoen flytter sig 7 dage frem) ellers bliver du afmeldt og 
mister dagpenge indtil du tilmelder dig som ledig igen. 
 

Pc’er 
Hvis du har brug for en Pc’er - har vi i afdelingen to stående 
til din rådighed – HUSK og medbr ing din Nem-id– nøgle-
kort. 

 

http://www.jobnet.dk
http://www.danskmetal.dk
http://www.danskmetal.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.jobnet.dk
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HØJESTERET´s afgørelse 

 

 
3F´ere har ret til særlige overenskomstgoder, men 
det har medlemmer af Dansk Metal også! 

 

 

Samtaler i a-kassen når du er ledig! 
 

Der er kommet nye regler som indebære hyppigere samtaler det første halve år man er le-
dig. 
 
 CV-samtalen skal være inden for  de to første uge man er  ledig. 
 
 Rådighedssamtalerne er  efter  tre og seks måneders ledighed, alle 3 samtaler  finder  sted i a-

kassen (Metal Sydfyn). 
  
 Jobsamtaler hver  måned er  i Jobcenteret som finder  sted på det Jobcenter  du er  tilknyttet. 
 
Der er kommet en ny type samtaler – Fællessamtalen hvor det er dig som ledig, a-kassen og jobcen-
teret der deltager og samtalen finder sted på det jobcenteret som du er tilknyttet. Samtaleren finder 
sted ved 5 og 16 måneders ledighed. Formålet med samtalerne er at styrke dine muligheder for ud-
dannelse og job. 
 
I fællessamtalen er det en jobkonsulent fra Dansk Metal en der hedder Per Christiansen der deltager. Per 
har base på et kontor i Metal Odense, men han dækker hele Fyn så han kommer også lejlighedsvis i Metal 
Sydfyn. 
 

HUSK ! 
 Aftaler for mødetidspunkt skal du selv 

booke inden for tidsfristen. 
 
Du vil modtage et brev i ”min” postkasse på 
Dansk Metal –  
 
HUSK derfor altid at tjekke ”min” postkas-
se løbende. 
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Faglige sager fortsat: 
 
SH Group.   
SH Group henvender sig til afde-
lingen for at drøfte afskedigelsen 
af et af vores medlemmer. 
Der ligger en gyldig grund til at 
afskedige/bortvise vores medlem, 
men problemet for virksomheden 
er, at de har været passive i næ-
sten en måned efter den hændel-
se, som skulle ligge til grund for 
bortvisningen. 
Vi meddelte virksomheden, at vi 
ikke kan acceptere bortvisningen, 
og derfor vil indlede en fagretlig 
behandling. 
Efterfølgende aftaler vi med virk-
somheden at de giver medlemmet 
en fyreseddel og betaler løn i i 3 
md., ligesom medlemmet  fritstil-
les i opsigelses perioden. 
 
 

Arbejdskrav ved egen opsigel-
se. 
Et medlem henvender sig i afde-
lingen for at fortælle at han selv 
har sagt op på sin arbejdsplads. 

Det er anden gang inden for 12 
mdr. hvor medlemmet er selvfor-
skyldt ledig. 

Det betyder at medlemmet i a– 
kassen vil blive idømt en effektiv 
karantæne,  og skal selv skaffe 
sig 3 md. arbejde, før han kan få 
ydelser fra A kassen. 

Vi kan kun anbefale medlemmet  
at han forsøger at skaffe sig et nyt 
arbejde, og så ikke selv sige op 
inden der er gået et år fra første 
gang, han var selvforskyldt ledig.  

 

 
Svendborg Motor Compagni 
Et medlem  henvender sig i afde-
lingen, da han har fået en fyre-
seddel. 
Han er blevet  fritstillet frem til 
den 30. oktober. 
Vi drøfter muligheden for delta-
gelse i kurser i opsigelsesperio-
den. 

 kunne du tidligst gå på 
efterløn som 60årig.  
I dag kan man tidligst få efterløn, når man 
fylder år. Og er du en af dem, som 
fylder år her i andet halvår er 
din folkepensionsalderen er samtidig ste-
get til år. 
Det skyldes tilbagetrækningsreformen fra fterløns- 
og pensionsalderen begyndte at stige gradvist sidste år, og 
det fortsætter indtil På det tidspunkt bliver efterlønsal-
deren år og pensionsalderen 67 år. 

 
I efteråret skal Folketinget se på efterløns- og pensionsalde-
ren igen.  
I den politiske aftale fra blev man enige om, at hvis 
levealderen stiger, skal tilbagetrækningsalderen også stige 
igen.  
Det kommer i givet fald til at gælde dem, der er født i 
eller efter. Antallet af efterlønsmodtagere er for længst raslet 
ned under personer. I maj i år var der på 
efterløn. For år siden var der dobbelt så mange efter-
lønnere.   
De personer, der nu går på efterløn, kan stadig få efterløn i 
op til fem år. Om et par år begynder også perioden med ef-
terløn at blive nedtrappet, så den ender på tre år. 

 
Er du født i andet halvår 1954, er din efterlønsalder 61 år, og 
du kan tidligst få efterløn i andet halvår Din folkepen-
sionsalder er 66 år. 
 
Er du født i første halvår 1955, er din efterlønsalder 61,5 år, 
og du kan tidligst få efterløn i andet 
halvår Din folkepensionsal-
der er 66,5 år. 

 

 

Pensionist, fortæl os når du ophører med at arbej-
de. 

Folkepensionister i arbejde, betaler lige som alle andre Metal-
medlemmer et fagligt kontingent på 517,50 kr. om måneden, men 
når  pensionisten ophører med at arbejde, falder kontingentet til 35 
kr.om måneden, incl. Gruppelivsforsikring. 

”Desværre får vi ikke automatisk besked, når en folkepensionist 
ophører med at arbejde, så fortæl os det venligst, så vi straks kan 
sætte kontingentet ned”, siger kasserer Lilian Jensen 

Er det en gal mands værk! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK3Bvf6AvsgCFcSLLAodtvUFkw&url=http%3A%2F%2Fde-pletskaldede-ulve.dk%2Fden_humoristiske.htm&bvm=bv.104819420,d.bGg&psig=AFQjCNHMPqUxSUvHCFExHy_WYM6PCfbxzA&ust=
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Det er din overens-
komst der omfatter dig 
af Industriens Pension 
- Kritisk sygdom 
Det kan være svært at finde over-
skud til meget andet, når man bliver ramt af alvorlig sygdom, 
men kontakt os alligevel. Er din diagnose med i forsikring ved 
visse kritiske sygdomme, kan du få en økonomisk håndsrækning 
i en svær situation. 
 

Indhold i forsikringen 
Forsikringen dækker en række kritiske sygdomme som hjerneblød-
ning, kræft og alvorlige blodpropper. Forsikringen dækker ikke alle 
sygdomme, der kan siges at være kritiske. Derfor hedder det 
"Forsikring ved visse kritiske sygdomme" 
Bliver du ramt af en kritisk sygdom, som er med i forsikringen, kan 
du få en skattefri engangsudbetaling på 100.000 kr. Forsikringen 
stopper, når du fylder 67 år, bliver passivt medlem eller går på pensi-
on. 
 
Kritisk syge får automatisk besked 

Vi samarbejder med Landspatientregistret og Statens Serum 
Institut. Når det er registreret, at du har fået en diagnose, der 
er med i forsikringen, får du brev fra Statens Serum Institut 
med en opfordring til at kontakte os. 
 

Du kan have ret til udbetaling, hvis du får en af disse diagnoser: 

  Kræft 

  Blodprop i hjertet 

  Bypass-operation eller ballonudvidelse i kranspulsåreforkalk-
 ning i hjertet 

  Hjerteklapkirurgi 

  Sygdomme i hovedpulsåren 

  Slagtilfælde (hjerneblødning / blodprop i hjernen) 

  Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse 

  Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer 

  Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv 

  Dissemineret sklerose 

  Amyotrofisk lateral sklerose 

  Visse former for muskelsvind 

  Parkinsons sygdom 

  Alzheimers sygdom 

  Følger efter borreliainfektion 

  AIDS 

  Funktionssvigt i de indre organer 

  Blindhed 

  Døvhed 

  Større forbrændinger, forfrysninger eller 
 ætsninger 
   Hjertesygdom 

Faglige sager fortsat: 
 
Svendborg Kommune  
Medlem henvender sig i afdelin-
gen for at få os til at udarbejde en 
oversigt over hvad han får udbe-
talt i fratrædelsesgodtgørelse. 
På baggrund af indhentede oplys-
ninger har vi udarbejdet en over-
sigt over hvad han får ubetalt 
med den sidste løn.  
Det forløber i fratrædelsesgodt-
gørelse til kr. 21.398,85, derud-
over udstedes et feriekort på kr. 
37.546,- .  
Medlemmet er tilfreds med vores 
beregning og ved nu  når han går 
på pension, hvilke ydelser han vil 
modtage fra arbejdsgiveren. 
 

 

 

 

 

 

 
Ideal Line   
Et medlem henvender sig til os 
pr. mail, fordi han mangler sit 
feriekort fra virksomheden. Vi 
anmoder virksomheden om at 
udstede et feriekort til medlem-
met. 
Firmaet udsteder dette og samti-
dig betaler de feriepenge til med-
lemmet for ferien, som han har 
holdt. Sagen er hermed afsluttet 
 

 
Smel Industry  
Et medlem henvender sig i Oden-
se afdeling omkring en bortvis-
ning  fra Smel Industry. 
Mæglingsmødet blev afholdt med 
virksomheden. Det viser sig at 
der i virksomhedens møderefera-
ter konstateres, at medlemmet er 
fratrådt virksomheden med det 
overenskomstmæssige varsel den 
26. juni 2015. 
Sagen afsluttes ved, at virksom-
heder udbetaler en særlig fratræ-
delses godtgørelse. 

https://www.industrienspension.dk/da/Medlem/Forsikring/Kritisk%20sygdom#AutomatiskBeskedOmKS
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPn0lu-wv8gCFYaFLAodKxgNlA&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FKommunikationsforening%2Flaila-mortensen-industriens-pension&bvm=bv.104819420,d.bGg&psig=AFQj
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKSJ8L-xv8gCFcWOLAodlh0Jjg&url=http%3A%2F%2Fold.fsp.dk%2FNyhedsbrev_-_December_2011-1321.aspx&bvm=bv.104819420,d.bGg&psig=AFQjCNHoZVkNdAbjmXQ8JhjRZ5eNqxisPw&u


20 

 

Faglige sager fortsat 
v/ Beate Lange: 
 

 

Afskedigelsessag - FFV Spilde-
vand, Fåborg. 
Afgørelse: Medlemmets opsigel-
sesvarsel tilskrives 1 måned, såle-
des at han fratræder pr. 31. juli 
2015.  
Restferie og afspadsering afvikles 
i opsigelsesperioden og ny ferie 
overføres til feriekonto. 
 
 
Tilpasningsforhandlinger - FFV 
Energi og Miljø: 
FFV Energi og Miljø er overgået 
fra Offentlig til Industriens Over-
enskomst.  
Der blev forhandlet specifikke 
overgangsregler for hidtil ansatte, 
og regler efter Industriens over-
enskomst for nyansatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Afskedigelsessag - FFV Spilde-
vand, Fåborg. 
Medlem har været sygemeldt 
igennem længere tid. 
Vi var til forhandling hos DI i Kø-
benhavn den 29. april 2015.  
Afgørelse: Medlem raskmelder 
sig inden udløbet af opsigelsespe-
rioden, og så fritstilles han.  
Ferie er aftalt overført til ferie-
konto og afspadsering udbetales 
ved udløbet af opsigelsesperioden. 
 
 
FFV Energi og Miljø  
Tillidsrepræsentant der er ansat i 
dette firma henvender sig til afde-
lingen, for at få os til at gennem- 
læse hans ansættelsesaftale. 
Efter gennemlæsningen oplyser vi 
medlemmet, om de få mangler der 
er i aftalen, og derefter  
siger vi god for, at han kan under-
skrive aftalen. 

 
 
Skat - værdi af gratis gruppelivsforsikring 
Skat henvender sig til vores medlemmer der er 
på frikontingent. 
Forbundet har til Skat indberettet den pris som gruppelivsforsikringen 
koster, og som forbundet betaler til ALKA. 
 
En præmie som de kontingentfrie medlemmer jo ikke betaler. 
I den forbindelse er det fremmed for de pågældende medlemmer, at 
denne forsikringsform har en skatteværdi, og derfor vil Skat sætte 
dem i værdi af ca. 400 kr. om året! 

 

50 års jubilæum—med ny virksomhedsejer! 

Afdelingen var fredag den 
23/10 forbi Albjerg Brakes, 

og ønske vores medlem 
Bendt Pedersen tillykke med 
sit 50 års jubilæum i samme 
"firma". 

Virksomheden har skiftet 

navn flere gange, sidst fra 
Mekonomen til Albjerg Bra-
kes, og hver gang er Bendt 

fulgt med. 
Til venstre ses jubilaren 
Bendt Pedersen og til højre hans nye chef Peder Hansen Albjerg. 

Albjerg Brakes er i øvrigt nu en afdeling af ALBJERG'S MASKIN-
TEC A/S i Stenstrup. 

 

Afdelingen har været på virksomhedsbesøg på Ideal 
Engineering. 

I forbindelse med at tillidsmand Finn 
Hansen har sørget for, at  der nu er 100% 
organisering på arbejdspladsen. 
Forbundet gav en gang morgenbrød til 
alle, og der var et par stykker, som skulle 
have en smule hjælp med lidt IKUF– 
kursus tilmelding. 
Med på billedet ser du til højre tillidsrep. 
Finn Hansen og Forbundets udsendte Per 
Andersen. 
 Per var med for at lave et par billeder af 
begivenheden til Dansk Metals hjemme-
side. 

Her fra afdelingen skal lyde et stort tillykke  til gutterne på Ideal En-
gineering, og en stor ros til TR. Finn Hansen, for et godt stykke ar-
bejde. 
Finn er i øvrigt også medlem af afd. bestyrelsen i Metal Sydfyn 
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Seniorklubberne under Metal Sydfyn 
I Metal Sydfyn findes der 3 aktive seniorklubber, 

en i Svendborg,  
en i Faaborg og  

      en på Ærø. 
I Ringe er Metallerne aktive i den lokale Tværfagli-
ge klub. 
 
Der skal herfra lyde en kraftig opfordring til at, de af 
afdelingens seniormedlemmer, (Efterløns– folkepen-
sionister, men også førtidspensionister) som mål-
gruppe, tilmelder sig de aktiviteter der foregår i 
klubberne. 
 

Seniorklubben i Svendborg har Erik Myre-
bjerg Hansen som formand. Erik kan du kontakte for 
evt. medlemskab. 
Du kan få kontakt til Erik på tlf. 3036 0162 eller  
Mail: ke.myrebjerg@youmail.dk 
Klubbens hjemmeside er: 
http://www.metalseniorklubsvendborg.dk/ 

 

Seniorklubben i Faaborg har Bjarne Klarskov 

Nielsen som formand. Bjarne kan du kontakte for 

evt. medlemskab. 

Du kan få kontakt til Bjarne på tlf. 6261 8872.  

Mail:bjarneklarskovn@gmail.com 

Klubbens hjemmeside er: 

http://metalseniorklubfaaborg.123hjemmeside.dk/ 

 

Seniorklubben på Ærø har Michael Skinner 

som formand. Michael kan du kontakte for evt. med-

lemskab. 

Du kan få kontakt til Michael på tlf. 6352 7011. 

Mail: teamskinner@email.dk 

Klubben har desværre ikke egen hjemmeside. 

 

Den tværfaglige klub i Ringe har Helmuth 

Jensen som formand. Helmuth kan du kontakte for 

evt. medlemskab. 

Helmut kan træffes på tlf. 6290 1573 

Helmuth har også en mailadresse:  

vahel.j3@mail.tele.dk 

 

Viste du at du som pensionistmedlem på lige fod 

med dine kollegaer på arbejdsmarkedet, kan deltage 

aktivt i alle Metals arrangementer. 

Erfaringer er altid en god ting at have med, når vi 

skal videre frem. Derfor har vi brug for dig. Vær 

med til at præge fremtiden, for dig selv og dine yng-

re kollegaer i Dansk Metal. 

Som seniormedlem har du også mulighed for at være 

aktiv i seniorarbejdet. 

I Metal Sydfyn har vi som her skrevet flere senior-

klubber, hvor der foregår mange aktiviteter, i man- 

ge tilfælde er disse med ledsager. 

Der er rig mulighed for at være med i aktiviteterne, 

det være sig faglige- og sociale spørgsmål, men ikke 

mindst glade og festlige timer sammen med tidligere 

kollegaer og kammerater. 

I klubberne har vi rigtig mange gode aktiviteter, men 

vi mangler dig. 

 

Henvend dig derfor til den klub i nærheden af hvor 

du bor, eller kontakt afdelingen, og de vil sørge for 

at du kommer i kontakt med klubben. 

Tilbuddene er der, og du får dermed mulighed for en 

aktiv fremtid. 

 

Vi glæder os til at se dig i Metals Seniorarbejde. 

 

Med venlig hilsen 

Seniorklubbestyrelserne under Metal Sydfyn. 

Besøg os på klubberne hjemmeside og læs om 
vores aktiviteter. 
 
Husk at melde dig ind i en af vores klubber. 

mailto:vahel.j3@mail.tele.dk
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Medlems ansættelsesforhold ved en virksomhedsoverdragelse.  
En virksomhed har 2 gange henvendt sig til afdelingen for at få oplyst hvordan deres 
medarbejder var stillet ved en virksomhedsoverdragelse. 
Medlemmet  bliver af sin gamle virksomhed orienteret om at den afdeling, hvori han var 
ansat var blevet virksomhedsoverdraget til andet firma. 
Han får ved sin henvendelse, oplyst om reglerne herom, hvor han også er solgt med, og 
han skal arbejde i det nye firma, og at den samme overenskomst og de lokalaftaler han 
har, skal overtages af det nye firma. 
Medlemmet var til overdragelsessamtale i det nye firma, hvor de tilbyder ham, et noget ringere ansættel-
sesforhold, end han havde i det gl. firma. 
Medlemmet henvender sig til afdelingen, idet  han vil ikke acceptere de tilbudte overenskomstforhold i det 
nye firma 
Han oplyses om at det skal han heller ikke, og hvis de ikke vil give de samme vilkår, som han hidtil havde 
arbejdet under, så skal det nye firma give ham et vilkårsændringsbrev, og han kan vælge at fratræde når 
opsigelsen er udløbet. 
Vi aftaler med medlemmet at vi henvender os til det nye firma, for at oplyse dem om virksomhedsoverdra-
gelsesloven, hvor vi aftaler at virksomheden sætter sig ind i loven og får en ny snak med vores medlem. 
Efter en samtale med det nye firma og vores medlem, og efter at medlemmet har haft en tænkepause er han 
startet i firmaet, med nøjagtig de forhold han hidtil havde haft. 
 

Speedway er slut, så nu er Ishockey startet. 
Dit medlemskort kan bruges til mange ting, en af dem er grundspilskampene i Ishockey. Ved at vise dit 
medlemskort ved indgangen, så har du gratis adgang, både for dig selv og en ledsager.  
Udenfor Fyn, der har enkelte baner den regel, at man skal have været inde på ishockeybanens hjemmeside 
og printe en billet ud, dette lige så meget for at sikre der er plads til alle. 
Hvis du ikke har prøvet at været til Ishockey, så er muligheden der nu, og der er kanonstemning.  
 

 
 

På nedenstående netadresse kan du aflæse nærmere om tid og 
sted, for ligaen spillerkampe. 
http://www.metalligaen.dk/ 
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Lønoversigt for Metal Sydfyn. –april kvt. 2015. 
Tabellen viser virksomhederne hvor vores medlemmer har de højeste og de laveste 
timelønninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På afdelingens egen hjemmeside, kan ses den sidst indkomne lønstatistik for april kvt. 
2015 for Metal Sydfyn. 
 
Brug evt. denne kode til afdelingens hjemmeside og 
tast ind i feltet ”Lønstatistik”. 
 

  

Antal 
medl. Timeløn 

Polérteknik Aps Jern- og Metalsliber 1 135,00 

Klub Ærø Maskinarbejder 1 132,61 

 Reparatør - Maskin 1 177,75 

Autohuset Faaborg Aps Automekaniker 1 150,00 

Materialegården Ringe Smed / Bygningssmed / Reparatø 2 150,63 

Aluventa A/S Reparatør - Maskin 2 150,00 

Horne Auto  Automekaniker 4 150,00 

C.A. Larsen Automobiler  Automekaniker 7 151,00 

 Pladesmed / Tyndpladesmed / Ko 1 185,26 

Ebbe Sørensen Automob.  Automekaniker 2 153,66 

Scandinavian Brake System Pladesmed/tyndpladesm. 4 157,16 

Storm Container Aps Klejnsmed 1 154,50 

Sj Gruppen Aps Klejnsmed 4 155,00 

Kettek Aps Klejnsmed 2 155,00 

Dencam Composite A/S Klejnsmed 16 186,00 

John Madsen A/S 
Landbrugsmaskinmekaniker / 
Lan 

2 186,00 

Maskinfabrikken Argos  Maskinarbejder 6 186,04 

Altia Denmark, Industritekniker-Maskin 1 186,85 

Egebjerg Smedie Aps Traktormekaniker 3 187,00 

Arriva Danmark A/S Automekaniker 3 187,48 

O. K. Service Broby Aps Kølemontør 3 188,00 

C. C. Jensen A/S Håndformer 6 187,95 

 Industritekniker-Maskin 40 190,37 

Bcm Transtech A/S Klejnsmed 1 190,00 

Eldan Recycling A/S Maskinarbejder 39 195,09 

Heden Maskinforretning  
Landbrugsmaskinmekaniker / 
Lan 

24 193,50 

Ringe Maskinforretning  Smede 12 193,50 

Grundfoss Smede 8 199,79 

Afdelingens gennemsnit 
Beregnet på modtagne lønop-
lysninger 

1.163 175,53 
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Ledighedsoversigt der viser ledigheden md. for md. for året 2015 
i Metals afdelinger i region Syddanmark, og den samlede ledig-
hed i regionen, samt gennemsnittet for Dansk Metal´s afd.  i hele 
Danmark. 

2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli 
Au-
gust 

Sep-
tember 

Metal Kolding-Vejen 2,8 3,2 2,3 3,2 2,7 2,3 2 1,9 1,9 

Metal Lillebælt 3,7 4,1 4 3 2,4 3,2 2,4 2,6 2,1 

Metal Odense 4,7 5,7 4,3 4,5 4,1 3,7 3,6 3,6 3,7 

Metal Sydfyn 5,6 5,6 4,5 4,5 4,2 3,7 3,8 3,7 3,8 

Metal Sønderborg 2,7 3,8 2,5 2,5 2,1 2,9 3 3 2,8 

Metal Sønderjylland 3,4 3,9 3,3 3,5 3,1 2,6 2,3 2,1 1,9 

Metal Vejle- 3,8 2,7 3,7 2,1 2,2 1,8 1,7 1,7 1,2 

Metal Vest 3,6 3,1 3,3 2,5 2,1 1,9 2 1,9 1,8 

Syddanmark 4 4,3 3,6 3,5 3,1 2,9 2,8 2,4 2,6 

Dansk Metal -alle 4 3,9 3,6 3,2 2,8 2,6 2,5 2,7 2,4 


