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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. 

 
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 som viser hvilke beløb som medlemmerne med hjælp fra afd. har modtaget. 
Side 4 Bestyrelsesoversigt. 
  -  6 Hjælp til IKUF 
  - 7 Indbydelse til familiedag i Legoland 
  - 8 Indbydelse til Metal Sydfyns 125 år festdag 
  - 9 Oversigt over de nedsatte udvalg i afdelingen   
  - 9 Lønforhandlingsresultater pr. marts 2016 
  - 10 Tillidsmanden 
  - 11 Co– ID overenskomsten 2014-2017 sikrer dig! 
  - 12 Efterlysning af korrekte oplysninger om hvor medlemmet arbejder—lærlinge. 
  - 13 Som ledig, og hvis man bliver sygemeldt 
  - 13 Husk den elektroniske postkasse. 
  -  14 Nye dp– regler fra januar 2017 
  - 14 Virksomheden CC Jensen— rekordoverskud i 2015—gode medarbejdere 
  - 15 Vederlag som tillidsmand jf. overenskomstens bestemmelser 
  - 16 Efterlysning om en bedre arbejdspladsregistrering 
  - 17 Generalforsamling i Metal Ungdom 
  - 18 A– kasse info 
  - 18 Hvis du bliver udsat for en arbejdsskade 
  - 19 Gratis a– kasse under uddannelse 
  - 19 Udbetaling fra IP ved langtidssygemelding 
  - 21 Info fra Seniorklubberne 
  - 22 Afvikling af den gl. smedie i Gl. Hestehauge  
  - 23 En beretning fra Metal Ungdoms studietur til Tjekkiet. 
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Formanden har ordet! 
Ved formand Freddy Knecht 

 
 

 
Sommeren står for døren og det er næsten 1 år siden, at vi 
fik nyt IT på kontoret og i forbundet. Vi kæmper stadig 
med justeringer og ting som ikke virker optimalt, men vi 
tror og håber på at tingene løses hen af vejen. 
Der er stadig medlemmer som er forvirret over de mange 
nye digitale krav, som de bliver stillet overfor,  bl.a. om-
kring det at være ledig. Dem giver vi gerne en håndsræk-
ning, så de bliver mere fortrolige med tingene. 
Vores hjemmeside har heller ikke altid virket som den 
skulle, og det kan jeg kun beklage, og håbe at tingene 
rettes optimalt i alles interesse.  
 

Erhvervsskolerne i Svendborg. 
På erhvervsskolerne har Metal kæmpet for, at de 150 mil-
lioner som maskinparken skal løftes - bliver til noget. 
Samtidigt har vi også kæmpet for, at den 2% besparelse 
som lå i 2016, blev taget af bordet. Som bestyrelse er der 
stadig meget og kæmpe for.  
Der ligger besparelser de næste 3 år med 2% hvert år, så 
her kæmper vi videre, så de faglærte vi kommer til at 
mangle i fremtiden, ikke vil blive så hårdt ramt. 
På Svendborg Erhvervsskole har man ansat en ny adm. 
direktør Allan Kruse. Han kommer fra Oure skolerne og 
vi ser frem til et godt samarbejde. 
 

Trepartsforhandlingerne 2016. 
I trepartsaftalen blev der vedtaget en IGU Integrations 
Uddannelse. 
Aftale længden bliver på 24 måneder og i den ligger der, 
at de vil blive aflønnet som vores lærlinge med trin 1 og 2  
- der ligger på mellem 50 og 120 kr., - sådan at de ikke 
arbejder gratis og skubber nogle af vores medlemmer 
væk. 
 

Kontanthjælpsreformen. 
I kontanthjælpsreformen blev der også skåret. 
Der er blevet indført et loft på maksimalt 14.416 kr. pr. 
måned 
Loftet betyder at et gift par med 2 eller flere børn ikke 
kan opnå mere end dette beløb. Samtidigt indføres en 225 
timers regel som betyder, at man skal kunne dokumentere 
at man har haft mindst 225 timers ordinær og ustøttet ar-
bejde. 
 

Dagpengeretten? 
På dagpenge området er det heller ikke et prangende re-
sultat der er opnået, men dog en forlængelse af dagpenge-
retten. Altså hvis man arbejder 1 time kan man få 2 ti-
mers dagpenge, her er der mulighed for at opnå op til 3 
års dagpenge.  
På supplerende dagpenge er der lempet lidt, her vil man 
regne i faktiske forbrugte timer, og ikke mere som tidli-
gere, hvor man tog hele uger. 
Afspadsering af for mange timer  - når man bliver ledig, 
har man også lempet lidt. 
 

I dag er det 5 uger man maksimalt kan blive straffet for, 
men fra næste år bliver det maksimalt 2 uger.  
En ændring man har lavet, for at få folk til at arbejde me-
re. 
Der kæmpes fortsat med små justeringer, inden  forhand-
lingerne afsluttes og de nye regler bliver implementeret 1 
januar 2017. 
 

Lokalt i afdelingen. 
Af faglige sager har vi haft 159 samt 24 LG sager og 157 
arbejdsskader sager. 
 
På ungdomssiden har der været afholdt gokart løb, og der 
netop været afviklet en studietur til Prag. Her var der pt. 5 
tilmeldte fra afdelingen, og i alt i regionen er vi oppe på 
omkring 50 deltagere. 
Vi har også  af og til fået tildelt gratis fodbold billetter fra 
ALKA. 
Dem har vi tilbudt lærlingene i afdelingen. 
 

Legoland - familietræf. 
Husk der er familietræf i Legoland den 11 juni 2016. 
Der kan tilmeldes via Forbundets hjemmeside, ligesom 
du kan henvende dig i afdelingen, og vi vil være dig be-
hjælpelig med køb af billetter til dig og din familie. 
 

Metal Sydfyn - 125 år i 2016. 
I år bliver afdelingen 125 år, helt præcist den 13. august. 
Her vil der blive afholdt en fest på parkeringspladsen - 
bag ved vores afdelingskontor, fra kl.12-17 med musik 
mad og taler. Vi har fået tilsagn om, at vores hovedkasse-
rer Torben Poulsen kommer med et lille oplæg. 
Selvfølgelig bliver der ud over maden, også noget at sluk-
ke tørsten med. Øl og vin. 
 
Til sidst er der kun tilbage at håbe, alle får en rigtig god 
sommer.  
 

 
 

Med venlig hilsen 

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

Smel Industry 
Medlem sender en mail hvor han 
beder om et løntjek af sine lønsed-
ler fra de sidste 3 mdr.  
Vi gennemgår hans lønsedler fra 
Smel Industry. Der er ikke noget at 
komme efter, feriepenge er korrekt 
beregnet, ferie frit valg er korrekt 
afregnet, pensionsbetalingen er 
også korrekt.  
Jeg kan også konstatere at han har 
fået en lønstigning på kr. 3,00 d. 5. 
oktober 2015.  
Vi kan oplyse medlemmet om, at 
afdelingens gennemsnit for ma-
skinfabrikker er kr. 176,86 
Vi fik samtidigt oprettet det pågæl-
dende medlem med den korrekte 
arbejdsplads, og fik Smel Industry 
med i afdelingens lønstatistik. 
 

 
Eldan Recycling 
Medlem henvender sig i afdelin-
gen, fordi virksomheden har truk-
ket et beløb på 3.465,00 kr. på 
hans sidste lønseddel . 
 
Vi skriver til virksomheden med 
anmodning om, at de bedes frem-
komme med begrundelse og doku-
mentation på det trukne beløb. 
Virksomhedens svar tilbage er ,at 
det er et beløb han har fået udbe-
talt i 1988 som følge af overgang 
fra 14 dages løn til månedsløn. 
Virksomheden er uforstående over 
at medlemmet  ikke kan huske (27 
år tilbage) at han har fået pengene, 
men firmaet har heller ikke nogen 
kvittering på at han har modtaget 
pengene. 
Derfor anmoder vi forbundet om, 
at indlede en fagretlig behandling, 
for at få de penge som er blevet 
trukket på medlemmets lønseddel. 
På mæglingsmøde der blev afholdt 
d.  5. oktober 2015 på virksomhe-
den, kunne enighed ikke opnås. 
Sagen blev videreført til Organisa-
tionsmøde 9. november, der slutter 
med at der udbetales kr. 3.465,00 
til vores medlem. 

 
I perioden siden sidste afdelingsblad, der udkom 
i november måned,  har den faglige afdeling 
fortsat haft travlt. Her viser vi hvad arbejdet 
har betydet i  værdier, for afdelingens medlem-
mer. 
 

Faglige sager  v./ faglige sekretærer Hans Chr. 
Schack og Claus Jørgen Madsen. 
 Der er afsluttet  faglige sager,  der betyder at vi til dis-

se medlemmer har sikret dem kr.  i forskellige over-
enskomstmæssige forhandlinger. 

 LG– sager. 
        Herunder har vi behandlet krav for  af vores   
        medlemmer, der betyder at de tilsammen har modta-           
 get  kr.  

 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. 2.390.000- 
 

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

Til afdelingens medlemmer der vælges til en til-
lidsmandspost! 
HUSK, når du/I bliver valgt, men også når I er afgået fra en tillidspost på 
din arbejdsplads, som: 
 tillidsmand/værkstedsrepræsentant 
 Sikkerhedsrepræsentant 
 er valgt som medlem af a/s bestyrelsen 
 valgt ind i klubben på arbejdspladsen som bestyrelsesmedlem, klub-

kasserer m.v. 
HUSK at oplyse ovenstående til afdelingen, således at vi får  dig kor -
rekt registreret i Metal kartotek, så vi kan servicere dig direkte på bedst 
mulig måde, på den post som du beklæder. 
 

Øvrige ændringer bedes du også oplyse os om. 
Vi vil gerne have en mail fra dig, der dels oplyser os om din aktuelle mail-
adresse, ligesom vi også ønsker oplyst,  hvis du skifter arbejdsplads. 
Oplysninger er til brug for et ajourført, og dermed brugbart medlemskarto-
tek! 
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Faglige sager fortsat.. 
 
Sylvest Trading  
Medlemmet henvender sig på konto-
ret da han selv har opsagt sin uddan-
nelsesaftale ved Sylvest Trading. 
Sylvest Trading havde dog forud 
kontaktet os, for at fortælle om pro-
blemet om uddannelsesforholdet. 
Medlemmet ønsker ikke at vi foreta-
ger os noget omkring ophævelsen af 
uddannelsesaftalen, han ville bare 
have os til udregne lønsedler for 
manglende reguleringer, samt beta-
ling for udearbejde. 
Det har vi gjort og fremsendte en 
opgørelse til virksomheden, som 
meddelte, at de ville betale det som 
manglede. 
Senere anmodede de om at få præci-
seret hvordan vi var kommet frem til 
timerne for udearbejdet, hvilket vi 
gør ved et møde med virksomheden 
den 5. oktober,  og efterfølgende 
flere samtaler i telefon med virk-
somheden. 
Sagen slutter med et forlig hvor, 
virksomheden betaler kr. 7.000,00 i 
løn og kr. 1.800,00 i transportgodt-
gørelse til fuld og endelig afgørelse 
af sagen.  
Beløbet indsættes på medlemmets 
konto ved først kommende lønudbe-
taling. 
 
 

Svendborg Erhvervsskole 

Medlemmet har været flere gange på 
kontoret,  for at få råd og vejledning 
omkring en frivillig pensionering fra 
arbejdspladsen . Vi råder ham til at 
snakke med skolen, hvad de kan 
tilbyde, da det er dem der presser på,  
for at medlemmet skal gå på pensi-
on. 
 Medlemmet præsenteres for et til-
bud og han kommer her på kontoret 
for,  at få vejledning omkring tilbud-
det. Vi råder ham til at sige ja til 
tilbuddet , dog med nogle tilføjelser 
omkring feriepenge. 
Medlemmet fratræder stillingen  31. 
maj 2016, og  får 4 mdr. fratrædel-
sesgodtgørelse, ferie optjent i 2015 
udbetales, ferie optjent til kalender-
året 2016 udbetales, og særlige ferie 
dage  for 2015 og 2016 udbetales. 
Mobiltelefon kan beholdes  

 

Bestyrelsesoversigt pr. 11. april 2016. 
Her er oversigten over afdelingsbestyrelsen 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. Jepsen  Svgb. 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 personer der er * markeret var på valg på generalforsamlingen d. 11. 
april 2016, og alle blev genvalgt. 
Suppleanten Martin Fredslund var på valg, men ønskede ikke genvalg. Chri-
stian Bonde blev nyvalgt til denne post. 
På valg var også afdelingens revisor Henning Aagård, og revsiorsuppl. Ulrik 
Myrebjerg, begge blev genvalgt. 

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. 
Fotografen er på vej med en ny fotooptagelse. 

Dansk Metal - kongressen 2016. 
 
På generalforsamlingen d. 11. april 2016 skulle der vælges 6 kongres-
delegerede til den kommende kongres i Dansk Metal, der finder sted i 
perioden lørdag d. 17. september frem til d. 21. september 2016 i Aar-
hus. 
 
Følgende blev valgt: som kongresdelegerede fra Metal Sydfyn. 
Lilian Jensen - Ole Raun - Carsten Pedersen - Martin Pedersen - Jørn Reis-
ner Hansen og Finn Hansen. 
Som suppleanter blev Jørn Jespersen og Jørgen Richardt Hansen valgt. 
Formand Freddy Knecht er også delegeret, men udpeget af forbundet. 
 
På generalforsamlingen var der også valg af 2 delegerede til Metal A- 
Kassens delegeretmøde: 
Valgt blev Freddy Knecht og Lilian Jensen. 
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 Faglige sager fortsat: 
 
Marstal Værft   

Tillidsmanden henvender sig flere 
gange til afdelingen, omkring en 
lokalaftale de har med virksomhe-
den, med et tilskud til klubbenpå 
omkring kr. 5.000,- til klubkassen 
hvert år. 
Det overholder virksomheden ikke, 
hvorfor vi har kontaktet virksomhe-
den i 2014 og 2015. 
Den 14 januar 2016 sender vi et brev 
til virksomheden og beder inden 10 
dage at betale det tilgodehavende 
beløb på kr. 10.000,- til klubben se-
nest den 28. januar. 
Efterfølgende bliver jeg ringet op af 
medlemmet, hvor han ønsker at vi 
stiller sagen i bero omkring denne 
lokalaftale. Han og virksomheden 
har aftalt at de forsøger at løse det i 
forbindelse med lønforhandlingen. 
Sagen er hermed løst. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NR Staalmontage - 
manglende udbetaling af 
tillæg. 
Vi forhandlede sagen: Virksomhe-
den har på mail fremsendt et regne-
ark,  hvor der var udarbejdet en 
medarbejders tilgodehavende. 
Efter en samtale med  medlemmet,  
og i følge Fayard,  får de ubetalt en 
”paptime” hver dag. Det har det på-
gældende medlem ikke fået, så den 
er nu indregnet i hans samlede tilgo-
dehavende. Overtiden er udregnet 
ud fra det, med modregning af den 
overtid som virksomheden har betalt 
til ham. Medlemmets tilgodehaven-
de er kr. 13.832,49  
I forhandlingen opnåede vi enighed 
om, at virksomheden betaler en sær-
lig godtgørelse i henhold til lig-
ningsloven §7U i forbindelse med 
fratrædelse af virksomheden på kr. 
7.000,-  
Beløbet udbetales ved førstkommende 
lønudbetaling. 

 
 

Opsigelse af medarbejdere med særlig beskyttelse, i for-
bindelse med nedlukning af virksomheden Contex A/S i 
Svendborg. 
Der blev afholdt mæglingsmøde som reglerne foreskriver. Virksomheden 
fastholdt at den ikke ville give fratrædelsesgodtgørelse efter overenskom-
sten, på henholdsvis 1-2-3x godtgørelse, da disse medarbejdere havde sær-
lig lang opsigelse i forvejen.  
Det er desværre som overenskomsten bestemmelser er, og derfor har Metal 
Sydfyns generalforsamling efterfølgende stemt ja til at videresende et for-

slag til overenskomstændring på dette punkt. 

Hjælp til efteruddannelse igennem IKUF ordnin-
gen ved arbejdsfordeling. 
I forbindelse med etablering af en arbejdsfordeling i firmaet Daugaard Elek-
tronik aps. 
Her blev medlemmet, af afdelingen , vejledt til at søge kurser betalt af 
IKUF, under arbejdsfordelingen - i stedet for at gå på a- kasse dagpenge. 
Det resulterede nærmest i fuld løn under fordelingen, samt erhvervelse af 5 
kursusbeviser. 

IKUF støtter selvvalgt uddannelse, der retter sig mod beskæftigelse inden 
for industriens overenskomsters dækningsområde. Det betyder, at den ud-
dannelse, du vil søge, skal have et erhvervsmæssigt sigte inden for industri-
en. 
Hvem kan søge om IKUF? 
Virksomheder, der indbetaler til IKUF, kan søge om tilskud til uddannelse i 
forbindelse med en arbejdsfordeling. 
Hvordan søger vi? 
Ansøgningen skal indsendes via IKUF's hjemmeside. Det er nødvendigt at 
have et virksomhedslogin, for at kunne oprette en ansøgning. Hvis I ikke 
allerede har dette, skal I udfylde oplysningerne på login-siden og trykke 
"rekvirer pinkode". Pinkoden vil herefter blive sendt til jer med posten. 
Ansøgningsprocessen 
Ansøgningsprocessen er delt i to. Når I ved, at I vil påbegynde en arbejds-
fordeling, skal I indsende en ansøgning om godkendelse. Når I afslutter for-
delingen og skal uploade dokumentationen, skal I gå ind i jeres oprindelige 
ansøgning og vælge, at refusionen kan udbetales. 
Afdelingen vil gerne være medlemmerne, men også virksomhederne 
behjælpelig med vejledning herom! 

Vestjyske Busser  

Medlemmet kontakter afdelingen, idet han var blevet ansat i praktik ved 
Vestjyske busser som chauffør. 
Han arbejder 9,5 time pr dag, og det gør han i 3 uger i træk (142,5 time), og 
så holder han fri i en uge, hvilket betyder at der bliver en difference på 5,5 
time i forhold til 4 ugers arbejde på normal tid (148t.) 
Aftalen skulle være i henholdt til Krifas over-
enskomst. 
 
Vi aftalte med medlemmet, at når han får den 
første lønseddel, så henvender han sig med den 
og hans ansættelsesaftale, hvorefter vi tager stil-
ling til sagen. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVhL-qlbTMAhVKCpoKHaq6DdAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Funcommon.dk%2Fikuf%2Findex.html&psig=AFQjCNHRp7GnF2TEigjp8Sto1pbwBaslPA&ust=1462030267297973
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir3Zbl_bjMAhVDYpoKHUtzBbMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.socialjura.dk%2Fcontent-storage%2Fregler%2F2004%2Fvejl-9495-af-16-2004%2Fmenu%2Fudlaendinge%2F&bvm=bv.12107082
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Metal familiedag i Legoland lørdag d. 11. juni 2016. 

 
Som medlem af Dansk Metal kan du købe billetter til LEGOLAND® 11. juni 2016 til dig 
og din familie. Det koster kun 169 kroner pr. person (normalpris børn 329 kroner og voksne 
349 kroner). Børn 0-2 år er gratis. Du kan max. købe 6 billetter til 169 kroner. Derefter er 
prisen 195 kroner (både for børn og voksne). 
 

 
Det får I med i prisen: 

 En gave fra Dansk Metal. Udleveres i V.I.P-
teltet på Eventpladsen til alle med gyldig bil-
let.  
- Sjove byggekonkurrencer og skattejagt 
med præmier til en samlet værdi af 8.000 
kroner.  
- Underholdning med Prinsesser fra Lego-
land og Klovnen Pepe-Peroni.  
- Mulighed for at opgradere til Sæsonpas. 

 
Transporten til Legoland sker for egen regning. 
 

Sidste nyt: 
Hvis du/I henvender Jer i afdelingen  

vil vi være Jer behjælpelig  
med at købe Jeres billetter. 

 

d 
 

 

 
V.I.P. område 

 
Dagens program: 
Kl. 10.00 

LEGOLAND®   åbner. 

Kl. 11.00 – 16.00 
Dansk Metals V.I.P. område er 
åbnet. Alle med gyldig Dansk 
Metal billet kan afhente en 
flot gave i V.I.P. teltet. 

Kl. 11.30 – 15.30 
Byggekonkurrence – vi 
trækker vindere hver time. 

Kl. 12.00 og 14.00 
På scenen optræder Klovnen 
Pepe-Peroni. Efter hvert show 
laver Pepe-Peroni ballondyr 
i ca. ½ time. 

Kl. 14.00 – 15.00 
Mød de søde LEGOLAND 
Prinsesser. 

Kl. 15.30 
På scenen trækkes vinderne 
af dagens skattejagt. Der   er 
flotte LEGO®  æsker på højkant. 

Kl. 16.00 

V.I.P.  området lukker. 

Forlystelserne i LEGOLAND 
holder åbent til kl. 18.00 
og parken til kl.  20.00 
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Metal Sydfyn fylder 125 år i 2016!!! 
 

Afdelingen fylder 125 år  lørdag d. 13. august 2016, og bestyrelsen har besluttet at det skal 
fejres! 
 
Bestyrelsen har i den anledning nedsat et festudvalg iblandt dens medlemmer og de har ar-
rangeret en festdag med følgende indhold: 
 

Alle medlemmer med ledsager inviteres hermed til en  
festlig sammenkomst  

lørdag d. 13. august 2016 i tidsrummet kl. 12.00 til 17.00,  
på afdelingens parkeringsplads, beliggende omme i gården, 
hvor også ”Det Gule Pakhus”  har deres parkeringspladser. 

 

  Programmet for festlighederne vil være. 
  
 Kl.       12.00  Festlighederne starter. 
 
  - 12.30  Velkomst v. afdelingsformand  
     Freddy Knecht. 
 
  - 12.45  Festtale v. hovedkasserer i Dansk    

    Metal Torben Poulsen. 
 
 

              Fra kl. 13.00 til 17.00 vil der væres musik  v. ”Sweet Lemon”,  
        bestående af et 4 mands orkester. 

 
Der vil blive budt på et stort ”Tag selv buffe´ ”, ligesom  der vil blive skænket øl, vin og 

vand i tidsrummet frem til kl. 17.00. 
 
 

Medlemmet skal ved indgang, fremvise et gyldigt medlemsbevis til Metal Sydfyn. 
 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiopsec67vMAhWTZpoKHZCEChQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fyens.dk%2Ferhverv%2FDansk-Metal-Vil-have-moede-med-Bladt-om-svejsere%2Fartikel%2F2723253&bvm=bv.121070826,d.b
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.folkeferie.dk%2Fupload%2Fb2b%2Flogoer%2Fmetal.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.folkeferie.dk%2FFerie-med-forbundsrabat%2Fdam%2F&docid=lzcPexIOoJwr3M&tbnid=zyfYXspfh8Jb5M%3A&w=131&h=79&bih=561&biw=1195&ve


9 

 

Faglige sager fortsat: 
 
Medlem mangler sin 
”Faglig anerkendelse” 
dokument.   

Et medlem henvender sig flere gan-
ge her på afdelingskontoret for at få 
os til at eftersøge hans dokument for 
sin faglige anerkendelse. Dokumen-
tet er bortkommet i forbindelse med 
hans flytning. 
Vi eftersøger en kopi på afdelingens 
arkiv,  men finder den ikke. Vi for-
søger med kontakt til forbundet, 
men også uden resultat. 
Vi får så lavet en ny ansøgning om 
faglig anerkendelse.  
Efter tlf. samtale med en kollega fra 
uddannelsesafdelingen, forsøger 
denne at finde dokumentet på det 
gamle mail system i forbundet. 
Det lykkedes at finde en kopi af den,  
og sagen her hermed løst. 
 
 

HJ Ventilation Service 
Medlem har kontaktet afdelingen 
hvor han oplyser, at der ikke er ret 
meget at lave på arbejdet.  
Han går hjemme på afspadsering, 
men har snart ikke mere afspadse-
ring tilbage.  
Han ønsker et godt råd i forbindelse 
med kursus.  
Vi oplyser muligheden om, at han 
kunne gå ind på AMUKURS og sø-
ge på de områder, som han kunne 
have interesse i. 
Vi kunne bl.a. anbefale ham kursus-
forløb som Gaffeltruck certifikatkur-
sus B, 7 dage på AMU Fyn, C. F. 
Tietgens Boulevard 27, 5220 Oden-
se Sø- med start d. 08-02-2016.  
Vi kontakter ham pr. tlf.  for at for-
tælle, at det ikke er muligt at bruge 
IKUF -  når virksomheden er med-
lem af  
arbejdsgiverorganisationen Tekniq.  
Problemet for medlemmet blev løst. 

§ 9—sikkerhedskursus. 
Et medlem ringer for at spørge om 
arbejdslederen også skal deltage i 
det lovpligtige § 9 uddannelse, og 
om vi kan tvinge ham til dette? 
Vi oplyser til ham at det kan vi ikke, 
for det er op til virksomheden. 

Arbejdstilsynet vil  give virksomhe-
den et påbud omkring uddannelse 
som også gælder arbejdslederen, ved 
dens besøg i virksomheden  

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 

Lønforhandlingerne år 2016. 
Pr. d. 1. maj har følgende tillids– og kontaktfolk der har afsluttet lønfor-
handlingerne indrapporteret de opnåede lønstigninger her fra marts. 
 
Hvis din virksomhed ikke er imellem, og den er afsluttet, så må du meget 
gerne sende os en mail / ringe, med det nye tal, både 
på løn ændring og antal medarbejdere, da det er til 
fælles gode for os alle. (hjælp til selvhjælp!) 
 

 

Virksomhedsnavn Antal 
medl. 

Virk. lønstig-
ning og nu løn 

Aluventa A/S   3 (1) +6,00  nu 156.00 

Autohuset Vestergaard A/S 11 (0) +3,34  —-175.62 

C. C. Jensen A/S 46 (0) +3,15  —-196.21 

Faaborg Værft A/S 12 (0) +2,50  —-165.00 

Gea Scan-Vibro A/S 37 (0) +3,00  —-184.31 

Ideal Engineering A/S 26 (0) +3,00  —-173.00 

Kami Jern ApS   9 (0) +2,50  —-185.00 

Kami Stål A/S   9 (0) +2,50  —-185.00 

N. Kjær Bilcentret A/S, Svendborg 14 (0) +2,71  —-172.00 

Petersen & Sørensen Motorværkst. 25 (0) +1,19  —-187.11 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fkrighaar.dk%2Fmagasin%2Fimages%2Fartikler%2FCOLOURBOX1183008.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkrighaar.dk%2Fmagasin%2Fsider%2Ftips.html&docid=Oyz0h9GbJPU7xM&tbnid=pJQtoW26pN5BUM%3A&w=968&h=713&bih=741&biw=1493&v
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Faglige sager fortsat: 
 
Accustrip    
Medlemmet kontakter afdelingen pr. 
tlf. omkring manglende indbetaling 
af Pension fra hans arbejdsgiver. 
Han har en ansættelsesaftale, hvor 
det står at virksomheden følger indu-
striens overenskomst.  
Vi aftaler med medlemmet, at denne 
henvender sig i afdelingen medbrin-
gende sin ansættelsesaftale og sidste 
lønseddel. 
Vi vil så kontakte arbejdsgiveren for 
at få forholdet bragt i orden.  
Medlemmet kom ikke som aftalt, 
så derfor henligger vi sagen. 

 
Pronor Industriteknik 

Et medlem har ved telefonisk hen-
vendelse til afd. forespurgt på regler 
omkring personalekøb. 
Vi har drøftet henvendelsen med  
Metal afdeling Østjylland, idet virk-
somhedens hovedkontor er beliggen-
de i dens område.. 
Aftalen betragtes som en kutyme, og 
skal opsiges og forhandles lokalt, da 
der ikke er valgt en tillidsmand på 
nogen af Pronors fem afdelinger. 
Virksomheden har ingen mulighed 
for at forhandle aftalen lokalt, derfor 
er vi af den formening at det brev til 
vores medlem med ændring er deres 
mulighed iht. til OK -. 
 Hvis vi lavede en sag mod virksom-
heden, ville resultatet blive det sam-
me, måske endda ringere, hvis virk-
somheden helt opsagde aftalen, for 
så ville denne falde væk ved et orga-
nisationsmøde.  
Resultatet omkring henvendelsen er 
at det af virksomheden fremsendte 
brev, er gældende fra 1. marts 2016.  
Hvis medarbejderne insisterer på at 
vi skal rejse en sag mod virksomhe-
den, er det vigtigt at medarbejderne 
drøfter det med deres kollegaer i de 
andre afdelinger af virksomheden.  
Vi kan opfordre vores medlemmer 
til at vælge en Tillidsmand, for så 
var virksomheden tvungen til at lave 
en lokal forhandling.  
Vi sendte vores svar pr.  CC-mail til 
vore afdelinger i Østjylland, Her-
ning, Lillebælt og Ålborg, hvor vi 
vedhæfter brevet om personalekøb 
samt personalehåndbogen ” Persona-
lekøb” 
 Medarbejderne ønskede ikke at 
få rejst en sag 

 

Der er forskellige valgregler for valg af tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter.  
 

Reglerne står i din overenskomst. 
Reglerne for valg af tillidsrepræsentant står i overenskomsten og er forskelli-
ge. For eksempel indeholder de fleste et krav om, hvor længe man skal have 
været ansat, før man kan blive valgt.  
Industriens overenskomst kræver for eksempel, at du skal have arbejdet 
mindst ni måneder i de seneste to år på virksomheden for at være valgbar. 
Overenskomsten indeholder også regler for, hvor mange ansatte I skal være 
for at vælge en tillidsrepræsentant.  
Du kan godt have flere tillidshverv - altså kan du både være tillids- og ar-
bejdsmiljørepræsentant.  

Hvis du er i tvivl om valgreglerne, kan du spørge 
i Afdelingen.  

 
Som Tillidsrepræsentant, har du blandt andet føl-
gende opgaver: 

-Du skal være med til at fremme et godt og roligt 
arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 

-Du skal sikre, at overenskomsten og aftaler over-
holdes på arbejdspladsen. 

-Du skal afstemme og repræsentere kollegaernes 
interesser over for ledelsen. 

-Du skal være bindeled mellem arbejdsplads og 
fagforening. 

-Du skal indgå og genforhandle lokalaftaler. 
-Du skal inddrages i virksomhedens udvikling – eksempelvis gennem 
samarbejdsudvalg. 

 
 

Som Arbejdsmiljørepræsentant, har du blandt 
andet følgende opgaver: 

-Kontrollere at arbejdsmiljøet er i orden. 
-Indsamle oplysninger fra kollegaerne om deres arbejdsmiljøpro- 
 blemer 
-Finde løsninger sammen med ledelsen 
-Følge op på at disse løsninger overholdes 
-Deltage i Sikkerheds runderinger sammen med din lokale arbejds- 
 Leder. 
-Deltage i Sikkerhedsmøder i virksomheden 
-Deltage i uddannelse som AMR 

Blot for at nævne nogle at opgaverne som arbejdsmiljørepræsentant. 
 

 

Noget der er yderst vigtigt, det er at når du bliver 
valgt at du husker at informere afdelingen, for 
den sags skyld også hvis du stopper. 
Hvis du ikke meddeler til afdelingen at du er blevet valgt, så er eneste mulig-
hed for at dokumentere at du er valgt, hvis firmaet flere gange har indkaldt 
dig til møde.  
Så husk at informere afdelingen, så vi kan udfylde skema omkring nyvalg. 
Hvis du for eksempel ikke rigtig modtager mails eller 
lignende omkring dit hverv, så er der en overvejende 
sandsynlighed for at du ikke har huske at informere afde-
lingen. 
Afdelingen skal nemlig indberette dig til den arbejdsgi-

ver/arbejdsgiverorganisation til godkendelse af dig jvf. overenskomsten. 
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Faglige sager fortsat: 
 

Svendborg Fjernvarme. 
Medlem henvender sig i afdelingen 
da arbejdsgiveren har trukket kr. 
1.000,- på hans lønseddel  
Vi sender mail til Svendborg Fjern-
varme om problemet med at få tilba-
getalt et løntræk til vores medlem på 
hans lønseddel fra september på kr. 
1.000,-. 

Løntrækket vedrører betaling for en 
fartbøde, men medlemmet har aldrig 
modtaget bødeforlægget.  Der er ef-
terfølgende opnået enighed imellem 
direktøren og  vores medlem om,  at 
pengene skulle tilbagebetales. Det er 
desværre ikke sket, pga. lønkontoret 
mener at skal betales skat af penge-
ne! 

Det resulterer i , at vi har en korre-
spondance med virksomhedens ad-
vokat herom,  og vi bliver enige om 
at det er OK, og  medlemmet får sine 
1.000,- kr. minus skat. 

 

Statsfængslet Søbysø-
gård  

Søbysøgård henvender sig til os fordi 
de vil give en medarbejder et tillæg 
til lønnen, det gives som et kvalifika-
tionstillæg  på kr. 500,- pr måned, vi 
underskiver aftalen og returnerer den 
til Søbysøgård.  
Værdi kr. 6.000,- pr år. 
 
 
 

Assens Kommune  
Medlem der er ansat ved Assens 
kommune henvender sig i afdelin-
gen, for at få os til at medvirke i en 
tjenstlig samtale, som kommen har 
indkaldt til. 
Vi medvirker i samtalen, hvor der 
hvirvles meget ”støv” op. 
Vi indgår i et forlig, hvor medlem-
met fritages for tjeneste resten af 
måneden. 
 (Medlemmet havde selv opsagt sin 
stilling til månedens udgang, for at 
gå på efterløn).  
Aftalens værdi Kr. 15.000,-. 

 

 

 

 
 
 

Industriens Overenskomst 2014-2017 sikrer dig: 

- Minimalløn 
- Krav på en årlig lønforhandling 
- Pension 
- 37 timers dagsarbejde pr. uge eller 34 timer pr. uge på skiftehold 
- Overtidsbetaling 
- Fratrædelsesgodtgørelse 
- Skifteholdstillæg og tillæg for forskudt tid 
- Betaling for Ude- og Rejsearbejde 
- Overenskomstmæssige fridage 
- Feriefridage 
- Fritvalgskonto 
- Opsigelsesvarsler 
- Løn under sygdom 
- Efteruddannelse 
- Selvvalgt uddannelse 
- Uddannelse ved afskedigelse - Barselsorlov inklusiv pension 
- Løn under barns sygdom eller hospitalsindlæggelse 
- Mulighed for seniorordning 
- IKUF – Industriens Kompetenceudviklingsfond 

Industriens Overenskomst - DI 
Overenskomsten gælder for dig, der arbejder inden for Dansk Metals 
uddannelsesområder på en virksomhed der er medlem af Dansk Indu-
stri. 
 

 Industriens Overenskomst er indgået mellem Dansk Industri og CO-
industri. 

 Det er den største overenskomst på det private arbejdsmarked, og den første 
der bliver forhandlet på plads i forbindelse med overenskomstfornyelse på 
det private arbejdsmarked. 

 Den lægger rammerne for de andre og mindre overens-
komster på det private arbejdsmarked. 

 Det er en timelønsoverenskomst. 

  
Spørg altid din arbejdsgiver, om der er overenskomst. 

Vikar—hvad så? 
 
Gode råd fra tillidsrepræsentanten: 
 En vikar er en kollega 
 Sørg for at vikarer får det, de har krav på 
 -ellers bliver vi alle ansat som vikarer. 
 Få vikarerne med i fællesskabet, og få dem organiseret. 
 Sæt arbejdspladsens brug af vikarer på dagsorden i samarbejdsudval-

get. 
 Vær over for vikaren, som du er over for andre nye medarbejdere. 
 
Industriens overenskomst er gældende for de medarbejdere, der af et vikar-
bureau udsende til at arbejde på en medlemsvirksomhed indenfor Industri-
ens overenskomster faglige gyldighedsområde i den tidsperiode, som vikar-
arbejdet strækker sig over. 



12 

 

Faglige sager fortsat: 
 

Marstal Fjernvarme  
En administrativ medarbejder hen-
vender  sig pr. mail til afdelingen, 
for at få fremsendt en oversigt over 
de kommunale lønninger. 
Vi fremsender dem (i afd. skal vi 
have lavet et system så vi sender til 
de fjernvarmeværker vi har medlem-
mer ansat på). 
Man henvender sig igen, hvor de vil 
fremsende os en opdateret liste over 
de ansatte på Marstal fjernvarme-
værk, således at vi kan få det opda-
teret. 
 

Spørgsmål om en an-
sættelsesaftale! 
Vores medlem  ringer til afdelingen 
og spørger om han ved en uorgani-
seret arbejdsgiver kan lave en ansæt-
telses aftale, hvor der står han skal 
arbejde 44 timer om ugen. 
Vi svarer at det kan han godt, men 
gør ham opmærksom på, at vi ikke 
kan hjælpe ham med overtidsbeta-
ling fra 37 til 44 timer,  hvis der op-
står uenighed. 
Hvis han bliver afskediget og bliver 
ledig, så skal timer over 37 afspad-
seres. 
Det er medlemmet indforstået med. 
Han er samtidigt også selv interesse-
ret i at arbejde 44 timer uden over-
tidsbetalingen, da lønnen er så høj at 
det OK, med de forbehold ville han 
underskrive ansættelsesaftalen. Jeg 
sagde til ham at han var meget vel-
kommen til at få os til at gennemlæ-
se ansættelsesaftalen inden den  un-
derskrives, men det mente han ikke 
der var behov for. 

 

Sygeløn ved  off - shor 
beskæftigelse. 
Medlemmet var blevet syg lige før 
udsendelse. Firmaet betalte ham 7,4 
times sygeløn pr. dag og kun for 
hverdage. Efter henvendelse fra  
Metal fik medlemmet sammenlagt 
68 timers fuld løn, og sagen endte 
dermed.  
Han fik dog ikke helt det samme, 
som hvis han var sendt ud, men det 
skyldes at en del af timerne var at 
regne for opsparingstimer. 

Lærlingesag på et værksted der er med i 

”Automester”- kæden. 

Virksomheden havde udbetalt forskudt i henhold til de gældende årlige 
stigninger, dette gjorde at lærlingen havde modtaget omkring kr. 7.500-  for 
lidt i løn. 

Efter modregning af varekøb i firmaet, fik lærlingen små 1500 kr. 
udbetalt. 

 

Lærlingesag HE-biler.  

Virksomheden havde lavet en fejl i lønudbetalingerne, hvilket bevirkede at 
lærlingen ikke havde fået beregnet feriefridage eller fritvalgskonto. 

Efter henvendelse fra afdelin- gen blev fejlen rettet og de manglen-
de beløb blev betalt til lærlin- gen. Dermed sluttede sagen.  

 

 

Lønseddeltjek for flere lærlingemed-
lemmer. 
I perioden sides sidste afd. blad har vi i afdelingen foretage 
16 løntjek. 
Gennemgående er de hyppigste fejl  
 forkert tidspunkt for satsstigning  
 manglende fritvalgskonto, især ved lærepladser uden 

overenskomst  
 manglende feriefridage, især ved virksomheder uden 

overenskomst. 
 

2 X OBS´er til dig som lærling 
På www.danskmetal.dk kan du komme ind, og se dine egne oplys-
ninger. 
Der er lærlinge vi mangler mail adresse på i systemet,  
og enkelte som har skiftet mail adresse. Dette bety-
der at de ofte ikke vil modtage indbydelse til diverse 
arrangementer, hvilket er rigtig ærgerligt. 
De sjoveste arrangementer er jo tit og ofte, dem 
hvor vi er mange sammen. 
Samtidigt, så giver det dig mulighed for virkelig at udvide dit person-
lige netværk, hvilket kan være en stor hjælp den dag du er udlært, og 
vil ud og prøve en anden arbejdsplads 
 
En anden ting, det er at når du er udlært, så er 
det MEGET vigtigt at du kommer ned i A-
kassen inden der er gået 2 uger efter du er ud-
lært, så du kan dementere i A-kassen. 
Gør du ikke det, så koster det knapper efterføl-
gende! (vi har jo i øvrigt også en gave til alle 

medlemmer der er ny udlært) , den kan man jo så få 
med hjem samtidig. 
 
Konkurrence 
Hvis du sørger for at lærlingene på din arbejdsplads er 
100% organiseret, så giver vi en T-shirt, til alle lærlinge-
ne i virksomheden! 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ringen-slagelse.dk%2Ffiles%2Fimages%2FLogoer%2Fnewdanskmetallogotop.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ringen-slagelse.dk%2Fsponsorer&docid=eA_fHezRthf81M&tbnid=TOgYMqYfCIL7RM%3A&w=45&h=50&bih=561&biw=1195
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ringen-slagelse.dk%2Ffiles%2Fimages%2FLogoer%2Fnewdanskmetallogotop.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ringen-slagelse.dk%2Fsponsorer&docid=eA_fHezRthf81M&tbnid=TOgYMqYfCIL7RM%3A&w=45&h=50&bih=561&biw=1195
http://www.danskmetal.dk
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Faglige sager fortsat: 
 

FFV - i Faaborg-
Midtfyn kommune. 
 
Efter at firmaet ønskede at overgå til 
CO– overenskomsten, skulle de gæl-
dende lokalaftaler genforhandles. 
Firmaet ønskede at opsige aftalen 
omkring betalte pauser, samt ryge-
politik. 
Efter at man ved lokal forhandling 
ikke kunne blive enige blev der af-
holdt mæglingsmøde og efterfølgen-
de organisationsmøde, uden enighed 
kunne opnås.  

Lokalaftalen er dermed bortfaldet. 

 

Maritime Engineering, 
manglende pension. 
For 2 medarbejdere i firmaet blev 
sagen forhandlet med virksomheden. 
Resultatet blev til de to medlemmer 
en efterbetaling som manglende 
pension på ialt ca. kr. 100.000-. 

 

Tiltrædelsesaftale med 
Maritime Engineering. 
Der er med virkning fra udgangen af 
2015, indgået en tiltrædelsesaftale 
med Maritime Engineering med In-
dustriens overenskomst som være 
gældende.  
Undtagelse af overenskomsten er 
overarbejdstillæg, da der i virksom-
heden er en lokalaftale om, at alle 
udetimer honoreres med 70 kr. 
oveni. En aftale der blev fastholdt. 
Hermed undgår virksomheden også 
fremover problemer med indbetaling 
af pensionsmidler. 
 

Opsigelse som vikaran-
sat. 
Medlem havde sammenlagt i en pe-
riode på lidt over et år, været ansat 
32 uger ved samme vikarbureau. 
Vikarbureauet troede at de kunne 
afskedige uden varsel, men efter 
henvendelse fra afdelingen erkendte 
de, at medlemmet havde som over-
enskomsten siger, 2 ugers opsigelse 
ved over 6 måneders anciennitet 
( perioderne som vikar var lagt sam-
men ). 

Dagpenge under sygdom de første 14 dage 
til ledige. 
Hvis du er ledig og bliver syg, fortsætter du på dagpenge under de før-
ste 14 dages sygdom. Herefter overgår du til sygedagpenge ved kom-
munen. Det gælder også, hvis du modtager midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse. 
Det betyder, at hvis du bliver syg onsdag i uge 1, vil du få dagpenge 
under sygdom til og med tirsdag i uge 3.  
Det er et krav, at du skal have ret til enten 
dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse, hvis 
du ikke var syg. 

Sygemelding 
Du kan tidligst modtage dagpenge under 
sygdom, når du har sygemeldt dig på "Min 
side" på Jobnet. Du skal sygemelde dig på 
første sygedag. 
Du skal være tilmeldt jobcentret forud for 
sygdommen, men ikke mens du er syg. 

Rådighed 
Du er fritaget for  at stå til rådighed på ar-
bejdsmarkedet. Du har derfor heller ikke pligt 
til at overtage eller søge arbejde, ligesom du 
heller ikke har pligt til at deltage i samtaler osv. 

Syg efter 14 dage 
Hvis du er syg mere end 14 dage, skal du overgå til kommunens syge-
dagpengesystem. Vi indberetter dette til din bopælskommune 
via Nemrefusion. Du modtager så et underretningsbrev og en blanket 
fra Nemrefusion. Du skal indsende blanketten senest 8 dage efter, at 
brevet er afsendt. 
Hvis du ikke modtager brevet og blanketten, skal du kontakte kommu-
nen og anmode om sygedagpenge. Dette skal du gøre senest 3 uger 
efter, vi er ophørt med at udbetale dagpenge under de første 14 dages 
sygdom. 

Husk som ledig at kontrollere din 
Elektroniske postkasse hver dag!! 

METAL A- KASSE SENDER BREVE I E-BOKS  

Siden 1. november sender a-kassen ikke længere papir-
breve. Det er med andre ord lige så vigtigt at tjekke sin e
-Boks, som det er at tjekke sin papir-postkasse i opgangen eller i indkørs-
len.  
Et brev i e-Boks har samme juridiske retsvirkning som et papirbrev. 
Omlægningen gælder for alle nuværende og kommende medlemmer af Me-
tal a-kasse. Den første påmindelse om kontingentrestancer vil også blive 
sendt som papirbrev.  
Alle andre officielle breve kommer i e-Boks.  
Samtidig udbygger a-kassen den digitale service per mail. Det kan være 
påmindelser om ting, vi allerede har orienteret om. Det kan være tilbud om 
møder eller påmindelse om obligatoriske møder, du allerede er indkaldt til - 
eller noget helt tredje, der kan være nyttigt for dig at være opmærksom på. 
Det er derfor en rigtig god idé, at du sørger for, at vi har dit mobilnummer 
og en e-mailadresse, som virker, og som du tjekker jævnligt.  
Opdater mail og mobilnummer 
Du kan opdatere din e-mailadresse og dit mobilnummer i Den Digitale A-
kasse, hvor du kan logge ind med NemId eller med pinkode. 

Fritagelse fra e-Boks  
I helt særlige situationer kan medlemmer af Metals a- kasse blive fritaget 
for at modtage breve fra a-kassen i e-Boks. Kontakt afdelingen herom! 

https://www.detfagligehus.dk/faa-hjaelp/loenmodtager/ledig/dagpenge/
https://www.detfagligehus.dk/faa-hjaelp/loenmodtager/ledig/dagpenge/arbejdsmarkedsydelse/
https://www.detfagligehus.dk/faa-hjaelp/loenmodtager/ledig/dagpenge/arbejdsmarkedsydelse/
https://job.jobnet.dk/CV
http://www.nemrefusion.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9taqK_L7MAhWFjiwKHZXCAM4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.stop-aidonline.dk%2Fhvor-jeg-dog-hader-blive-syg-hver-vinter&psig=AFQjCNGMnphXemRuEZ5AEK_vpGX84j8Drg&ust=14624
http://www.bupl.dk/a-kassen/den_digitale_a-kasse?opendocument
http://www.bupl.dk/a-kassen/den_digitale_a-kasse?opendocument
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fhelsingornetavis.dk%2Fpage%2F5%2F&bvm=bv.121099550,d.bGg&psig=AFQjCNEJQaaVhS_hj34DIkEr80Z1fgIkKQ&ust=1462401611121482
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Faglige sager fortsat: 
 
Skårup Auto Service  
Et medlem henvender sig på konto-
ret da han er fyret ved virksomheden 
Skårup Auto Service pga. arbejds-
mangel,. 
Virksomheden søger derefter på Fa-
cebook ca. 3 uger efter en ny meka-
niker. 
Medlemmet vil gerne vide om det er 
lovlig? 
Vi oplyser til medlemmet at virk-
somheden ingen overenskomst har, 
derfor har vi ikke mulighed for at 
gøre noget ved det. 
Samtidigt forklarer vi ham at det jo 
ikke er ulovligt at søge en ny mand, 
da det kan være nogle andre kompe-
tencer de efterspørger. 
Det vil være os det har bevisbyrden 
og den er svær at løfte. 
Vi er enige om at vi ikke gør mere 
ved denne sag. 
 

 
Chili Security  

Medlem ringer med et spørgsmål, 
om vi kunne få lavet en fyreseddel 
til ham,  da arbejdet fik ham ”kørt” 
psykisk ned.  
Medlemmet skulle være en form for 
telefonsælger i firmaet, og han har 
altid haft svært ved at ringe folk op.  
Oven i købet skulle han overbevise 
folk til at købe et bestemt produkt. 
I afdelingen jeg henviser til, og fik 
han det rigtig dårligt af.  
Medlemmet nåede at ligge syg en 
hel dag efter han dagen i forvejen 
havde presset sig selv ufatteligt me-
get i forhold til det at få ringet ud. 
Afdelingen fik en snak med med-
lemmet omkring problematikken og  
vi fik ham forklaret problemstillin-
gen inden han sagde jobbet op. 
Medlemmet fik 3 uger karantæne. 
 

Fåborg-Midtfyn  Kom-
mune  

Medlemmet har ringet til afdelingen 
omkring SH- dage i job ved hjem-
meplejen i Faaborg Midtfyn kom-
mune.  
Han var i tvivl om hvilke SH- dage 
der var omfatte. Vi forklarer ham at 
han var omfattet af KL-”håndværker 
overenskomsten”  § 29. 
Medlemmet var i øvrigt ikke regi-
stret hos os med arbejdsplads, så det 
får vi samtidigt opdateret. 

Nyt fra din A– kasse. 
Nye dagpengeregler i 2017. 

 

Regeringen har vedtaget nye dagpengeregler, der 
gælder fra 2017.  
Her er vigtigste ændringer som følge af den nye aftale. 
  
Småjobs skal forlænge dagpengeperioden.  
Hvis man som ledig har småjobs i løbet af dagpengeperioden, kan 
det være med til at forlænge retten til dagpenge udover de 2 år.  
1 dags job giver ret til 2 dages yderlig dagpenge—dog kan man højst 
få forlænget perioden med 1 år. 
  
Dagpenge opgøres i timer i stedet for uger.  
Fra 2017 bliver dagpenge opgjort i timer i stedet for uger. I dag tæller få 
timers arbejde for et klip i dagpengesystemet. Det vil det således ikke gøre i 
fremtiden. Fremover vil man få tildelt 1.924 timers dagpenge, som man 
bruger af, hver gang man får udbetalt dagpenge. Det vil sige at arbej-
de i 4 timer forbruger 4 timer i dagpengeperioden. 
   
12 måneders arbejde inden for 3 år giver ret til dagpenge. 
Hvis man har opbrugt sin dagpengeret, kræver det 12 måneders arbejde in-
den for en periode på 3 år, inden man igen er berettiget til dagpenge ved 
ledighed. Der er imidlertid også knyttet et indkomstkrav til genoptjenin-
gen. Man skal som minimum have haft en indtægt på 212.400 kr. 
(2014-niveau) inden for de seneste 3 år, og der må kun regnes 17.700 
kr. med om måneden, så på den måde, kræver det også, at man har 
arbejdet i mindst 12 måneder. 
 

Ny beregning. 
Beregningen af dagpenge vil ske på baggrund af den højeste løn i 12 af de 
seneste 24 måneder. På den måde kan man bedre tage nogle måneders ar-
bejde, med lav løn, uden at risikere en lavere dagpengesats. 
 

Karensdag hver 4. måned.  
For hver 4. måned man er ledig, får man en karensdag. Det vil sige en dag 
uden dagpenge. (altså max. 3 på et år). 
Har man job ind imellem, tælles der hver gang fra den sidste arbejdsdag. 
 

Nyuddannede uden børn får færre penge. 
Dagpengesatsen for nyuddannede, dimitendsatsen, sættes ned til 
71,5% af højeste sats, medmindre man har børn. For nyuddannede 

 
CC Jensen—2015 er rekordåret i dens 63 års 
virke. 
I Fyns Amts Avis d. 27. april kunne vi læse at CC. Jensen havde et plus på 
40 mill. Kr.  
 
Populær arbejdsplads. 
Fra ledelsens side kom følgende udtalelse til avisen. 
2016 bliver et godt år, og vi mærker også en god stemning blandt medar-
bejderne. Der er generelt tillid til virksomheden.  
Folk bliver hos os i mange år, og i modsætning til, hvad jeg ind imellem 
ellers hører fra andre virksomhedsledere  på Fyn, har vi ikke haft proble-
mer med at få kvalificeret ansøgere til vores stillinger. 
Hverken blandt ingeniører eller andre faggrupper. 
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Faglige sager fortsat: 
 
Svendborg Brakes  

Et medlem anmoder os på en mail 
om, at vi skal kontakte ham. 
Medlemmet mener ikke at han har 
fået løn i den afholdte juleferie. 
Medlemmet er ansat på Svendborg  
Brakers, hvor han kom i lære 1. sep-
tember. 
Medlemmet har ret til 5 dages ferie 
med løn, hvis virksomheden lukker i 
hverdagene imellem jul og nytår.  
Vi oplyste medlemmet at han også 
at havde ret til 25 dages ferie fra 1. 
maj og frem til næste 1 maj. 
Medlemmet vil selv henvende sig på 
lønkontoret, for at få løn udbetalt. 
Det aftales at hvis der fortsat er 
spørgsmål herom, så kontakter han 
afdelingen igen. 
 
 

Pronor Industriteknik 
Medlem henvender sig på mail til 
kontoret, for at få hjælp til at få ud-
regnet sin pensionsindbetaling til IP. 
Vi udregner pensionen for 2015 og 
når frem til samme resultat som 
virksomheden. Det er dog ikke det 
beløb medlemmet har fået registret 
ved IP-, når han går ind på ”min 
side” ved IP-,  
Efter en opringning til IP- får vi op-
lyst, at medlemmet bliver trukket 
8% i arbejdsmarkeds bidrag! Derfor 
stemmer indbetalingen, hvilket vi 
meddeler medlemmet. 
Henvendelsen er dermed løst.  
 

Aluwind   

Medlem kom i afdelingen for at få 
råd og vejledning omkring uddan-
nelser han kunne bestride, da han 
har fået konstateret slidgigt i ryggen. 
Medlemmet er på virksomheden 
Aluwind som Industrirør smed, men 
kan nu dimittere som bearbejdnings-
smed. 
Medlemmet er deltids sygemeldt, og 
skal evt. revalideres til et andet ud-
dannelsesforløb. 
Medlemmet overvejer nu de mulig-
heder der ligger på hjemmesiden: 

UG.dk. 
Medlemmet vender efterfølgende 
tilbage, for delvis at få hjælp om-
kring en revalideringsplan og hjælp 
til anmeldelse af en arbejdsskade, 
hos vores sekretær på dette fagområ-
de. 
 

Marstal Værft  

Tillidsmanden på værftet har henvendt sig til afd., for at rykke for sit 

vederlag. 

Vi har flere gange rykket forbundet for udbetaling af TR- vederlag til 

medlemmet. Hver gang har de lovet at de nok skulle rykke TR– fon-

den der administrerer ordningen. 

Nu hvor vi har rykket flere gange, anmoder vi om at få et skriftlig 

svar og det har vi fået, og sagen skulle nu endelig være løst. 

Forbundets skriftlige svar på problemer beskrives således:  
”Jeg har først modtaget  reg. blanketten fra afdelingen sidst i juni 2015 
(selv om valget er lavet i februar 2015 ?) og sender derfor i begyndelsen 
af juli 2015 vederlagsblanketten til TR. Denne vederlagsblanket får jeg så 
først retur underskrevet fra TR midt i september 2015 og uploader denne 
blanket på TRWEB kort efter. 
Det er så muligt, at denne upload ikke er ”gået igennem” til Fonden, de 
har nemlig haft nogle problemer med netop dette.  
Jeg skal sende vederlagsblanketten (igen) til Fonden, men denne gang 

sender jeg den pr. mail. Anne-Beth Gy Wulff Halberg.  

Vi sendte protest over manglende udbetaling fra Valg dato.  

Modtaget svar fra Fonden som har godkendt, at der bliver udbetalt vederlag 
med tilbagevirkende kraft. Der er udbetalt vederlag for 4. kvartal 2015. I 
løbet af april 2016 vil vi foretage en manuel udbetaling til tillidsmanden for 
perioden 1. marts til og med 30. september 2015. Der bliver udbetalt 
4.666,66 kr  

CO/DI overenskomsten §5 –: 
Vederlag til tillidsrepræsentanter. 
Stk. 3 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stk. 4 

 
 



16 

 

Faglige sager fortsat: 
 
Afsluttede LG– sager. 
Andresen Towers   
LG Sag afsluttet udbetalt feriepenge 
kr. 6.300,39 
AB Klimateknik  
LG sag afsluttet kr. 37.185,09 
AB Klimateknik   
LG sag afsluttet Kr. 42.475,37 
Combipot A/S  
LG Sag afsluttet, udbetalt løn feriepenge 
mm kr. 62.991,44 
Heden Vent Group 
LG sag afsluttet, udbetalt løn feriepenge 
mm kr. 38.943,75 
Andresen Towers  
LG Sag afsluttet, udbetalt løn feriepenge 
mm kr. 60.005,34 
Andresen Towers 
LG Sag afsluttet, udbetalt løn feriepenge 
mm kr. 57.034,08 
 
 
 

V. Holm Jensen   
Medlem kommer ind i afdelingen 
fordi han er tvivl om,  hvordan han 
skal forholde sig med at melde sig 
ledig, når han er på kursus den dag 
han skal fratræde virksomheden.  
Vi gennemgår fyresedlen hvor der 
står, at han skal afvikle ferie og fe-
riefridage i opsigelses perioden. 
Dette er forkert i henhold til § 18 
stk. 2 pkt. d,  kan den ikke afholdes i 
opsigelsesperioden. Så de kr. 
4.545,99 som står på frit valgs kon-
toen udbetales med den sidste lønud-
betaling.  
 
Medlemmet vil på efteruddannelse 
med tilskud fra Autobranchens Ud-
dannelses og kompetencefond. Han 
har mulighed for et Truck kursus på 
Silkeborg tekniske skole, og et kran-
kursus på Herning Tekniske Skole, 
men det sidste kursus lapper ud over 
opsigelsesdatoen.  
Vi ringer til virksomheden for at 
gøre opmærksom på feriefridage der 
skal udbetales ved fratrædelse, hvil-
ket de erkender og retter.  
Så taler vi med virksomheden om de 
evt. laver en ny fyreseddel med fra-
trædelse den 15-04-2016. Dermed 
har firmaet mulighed for at få refusi-
on/godtgørelse fra Autobranchens 
Uddannelses og kompetencefond.  
Dette accepterer virksomheden. Det 
betyder så for medlemmet, at han får 
3 G dage og fratrædelses godtgørel-
se på kr. 5.286,46. 
 

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 modtage ydelser fra a– kassen 

ARBEJDSPLADSREGISTERING 
Har du skiftet/fået nyt job inden for det det sidste 

år? eller har vi bare ikke dine oplysningerne. 
Har du give besked til Dansk Metal? 

 

Send mail eller ring til os - så vi får tjekket om du står korrekt registeret: 
SYDFYN@DANSKMETAL.DK 

TLF. 6221 1099 
Vi er ved at opdatere vores oplysninger om hvilken arbejdspladser i arbej-
der på, desværre kan vi se at rigtigt mange står forkert registeret – så vi 
håber i vil hjælpe os med at rette op dette. 
Klip og smid talonen i postkassen i Svendborg, Faaborg, Rudkøbing, Ringe 
eller Ærø 

 
Cpr. _________________________________ 
 
Navn. ________________________________ 
 
Arbejdsplads  
navn og adresse: 
________________________________________  
Du må også meget gerne fremsende os en mail,  med de ønskede oplysninger fra 
skemaet  

mailto:SYDFYN@DANSKMETAL.DK
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Faglige sager fortsat: 
 
 

Manglende overtidssats 
som lærling. 
Et lærlingemedlem kontaktede afde-
lingen omkring overtidsbetalingen, 
med spørgsmålet om den ikke skulle 
være med de samme satser som dem 
svendene fik. 
Han var blevet aflønnet med kr. 25,00  
for timerne. Det er ikke OK, så vi 
aftalte at han lige tager en snak med 
mester omkring betalingen. 
Vi aftalte også at han ville indsende 
sine lønsedler og uddannelsesaftale til 
en løntjek i afdelingen. 
Vi har ikke modtaget lønsedler og 
hans kontrakt endnu. 

 
 

Feriepenge efter kon-
kurs af Andresen To-
wers. 

3 medlemmer der var ansat ved An-
dresen Towers, fik med afdelingens 
hjælp deres feriepengetilgodehaven-
de udbetalt igennem Dansk Industri. 
 
 
 

Poul Erik´s Dæk og Au-
tocenter. 
Medlem henvender sig på telefon i 
afdelingen for at få hjælp til hvordan 
han skal forholde sig. Han er ked af 
at være ved sin arbejdsgiver hvor han 
har 1 mdr. opsigelse. 
Han har talt med mester om han kan 
holde noget før, men det vil mester 
ikke gå med til dog bliver de enige 
om at han holder den 23-12-2015. 
Medlemmet vil få 3 uger karantæne, 
da han selv sagde op. Han udfylder 
en ledigheds- erklæring, men anmo-
der efterfølgende om at få den annul-
leret, da han inden for 14 dage fik nyt 
arbejde. 
 
 

 

 
 
  

Metal Ungdom Sydfyn 
Generalforsamling. 

 
Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling 
torsdag den 9.juni 2016 kl.17.45, ved Metal Sydfyn  

Brogade 7-9 5700 Svendborg 
 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

1a Valg af stemmeudvalg  

2. Oplæg Svenderepræsentanten Claus Jørgen Madsen  

3. Oplæg Ungdomskonsulent Fatima Hachem  

4. Indkomne forslag  

6. Valg af formand  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer mindst 5 og max. 10 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

afdelingen i hænde senest 7 dage før dennes afholdelse.  

 

På afdelingens vegne / Svenderep. Claus Jørgen Madsen  

 

 

Fællesspisning.  

Forud for  generalforsamlingens afholdelse,  er afdelingen 

vært ved en fællesspisning kl. 17.00.  

 

 

Tilmelding til spisningen skal ske til tillidmanden/

kontaktpersonen eller på afdelingskontoret, senest mandag 

den 6.juni 2016 på tlf. 62211099,  

 eller mail: sydfyn@danskmetal.dk  
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Samtaler i a-kassen når du er ledig! 
 

Der er kommet nye regler som indebærer hyppigere samtaler det første halve år, man er le-
dig. 
 
 CV-samtalen skal være inden for  de to første uger  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 jobcenter som du er tilknyttet. Samtalerne 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 jobkonsulent fra Dansk Metal -  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. 
 

Hvad skal man være OBS -  på hvis man bliver udsat for en arbejdsskade? 
 

Der kan nævnes mange former og eksempler for arbejdsskadessager:  
Vrid i knæ, fald fra tag, smæld i ryg, brækket fod, finger i klemme, slag mod kæbe, brandsår fra varm væske, er-
hvervsbetingede lidelser m.m. 
Det psykiske arbejdsmiljø er  der  meget stor  fokus omkr ing, idet dår lig tr ivsel kan udvikle sig til langtidssyge-
melding, som kunne have været undgået med et godt arbejdsmiljø. 
 

Erstatningsansvar 
Arbejdsskadestyrelsen vurderer KUN på anerkendelse/afslag, mén grad, samt tab af erhvervsevne. 
Det er vigtigt at have fokus på, at man også kan være berettiget til dækning for svie og smerte, p.t. pr. dag kr. 190 
(hovedregel), så længe man er sygemeldt , samt tabt arbejdsfortjeneste. 
Det dækker Arbejdsskadestyrelsen IKKE. 
Skadelidte skal bevise: 
Det kræver dog, at som skadelidte har man bevisbyrden og det betyder, at skadelidte SKAL bevise, at de sikker-
hedsmæssige krav er tilsidesat og det ikke kan henføres til ”hændeligt uheld”. 
Det er stadig vigtigt at være obs- på!! 
 
Har du været ude for en ulykke, så kontakt din chef og fortæl om ulykken.  
Det er arbejdsgivers PLIGT at anmelde en ulykke. Det er din pligt 
at fortælle, at du har været udsat for en ulykke. 
Har du smerter eller andet, som kan relateres til slid over tid, på 
grund af dit arbejde, så kontakt egen læge, der er forpligtet til at 
anmelde din lidelse til Arbejdsskadestyrelsen.  
Har du spørgsmål, så kontakt endelig afdelingen!  
I afdelingen støtter og hjælper vi gerne i din arbejdsskadesag. 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.erstatningsassistenten.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2FGad-vide-hvilke-papirer-der-mangler.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.erstatningsassistenten.dk%2Fcategory%2Farbejdsskade%2F&docid=6j0vs98s98
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Faglige sager fortsat: 
 
 

Arbejdsskadessager / 
sociale forhold v. Beate 
Lange. 
Sygeforløb/kommunalt re-
gi: 
Et medlem har i flere år gået syge-
meldt og helbredsforholdene har hele 
tiden været stationære. 
For medlemmet har det har været en 
uværdig kamp i forhold til kommu-
nen med krav, som var uværdige i 
forhold til den stationære situation, 
som af fortrolige årsager ikke kan 
beskrives. 
Det er nu langt om længe endt med 
en førtidspension, efter både en peri-
ode, uden økonomisk bistand fra 
kommunen, p.g.a. mindre formue, 
samt efterfølgende kontanthjælp. 
Industriens Pension blev kontaktet, 
selv om medlemmet ikke havde be-
talt i en periode.  
Her blev det undersøgt, om situatio-
nen allerede var stationær, inden 
medlemmet stoppede med at betale. 
Det viste sig at være status, hvilket 
udløste engangsbeløbet på kr. 
100.000. 
Denne sag drejer sig ikke om 
Sonny, men et andet medlem i 
samme situation! 
 

Pensionsalder forhøjet til 
68 år – efterregulering ved-
rørende erhvervsevnetab: 
Fra Arbejdsskadestyrelsen er der 
kommet flere afgørelser med udbeta-
ling af yderligere beløb i erhvervsev-
netab – beløb fra 10.000 til 30.000 
eller mere, afhængig af sagens ind-
hold. 
Det omhandler at pensionsalderen er 
forhøjet fra 67 år til 68 år og dermed 
en yderligere kompensation for er-
hvervsevnetab for denne periode. 
 

Rygskade- ung mand:  
En yngre mand havde forløftet sig på 
arbejdet og pådraget sig en rygskade. 
Arbejdsgiver ville ikke anmelde 
ulykken. Efter flere henvendelser 
herfra og måneder senere, blev ulyk-
ken endelig anmeldt. 
Normalt vil en så sen anmeldelse 
være problematisk at få anerkendt, 
men da medlem havde været hos læ-
gen, og havde haft sygemelding, blev 
ulykken til sidst anerkendt og med en 
méngrad, som udløste 5% ca. kr. 
40.000. 

DU KAN SØGE OM GRATIS A-KASSE, HVIS: 
 Du melder dig ind i a– kassen senest 12 måneder før, du bliver udlært. Så 

undgår du de fire ugers karensperiode efter udlæredato. 

 Du ikke har andre indtægter end din lærlinge/elevløn. Får du praktikcenter 
     ydelse eller SU, må du have en indtægt på op til 217.360 kroner om året 

(pr. 2016). 

 Du er under 30 år og under uddannelse. 

 Du er over 30 år under uddannelse og indbetaler til efterløn. 

 Din uddannelse er mindst 18 mdr. lang eller 3 semestre á 6 mdr. eksklusiv  
     merit. 

 
 

 
 

FORDELE VED METAL A-KASSE: 
Du er sikret en indtægt, hvis du ikke har job efter uddannelsen. 
 
Som ledig kan du deltage i en jobrettet uddannelse i op til 6  
uger allerede fra første ledighedsdag. 
 
Du får adgang til Metal JobService, som er et unikt tilbud til 
medlemmer 
  

   Du får mulighed for en Metal JobStarter-samtale, hvis du bli- 
    ver opsagt. 

Industriens pension—langtidssygemeldt! 

Langtidssyge Sonny Andersen er en ud af de godt to tusinde med-
lemmer, som siden februar i år har fået brev om, at de kan have ret 
til en forsikringsudbetaling fra Industriens Pension.  
 
I begyndelsen af februar modtog 48-årige Sonny Andersen et brev 
fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Brevet in-
deholdt en opfordring til at kontakte Industriens Pension, da han er 
langtidssygemeldt og måske kunne have ret til en udbetaling fra In-
dustriens Pension.  
 
"Jeg tænkte, ”hvorfor i al verden har jeg ikke selv tænkt på det”. Jeg 
var jo udmærket klar over, at jeg har en pensionsordning i Industri-
ens Pension. Jeg tror, jeg havde fortrængt det – pension har jo no-
get at gøre med at blive gammel. Det er jeg jo ikke, jeg er jo ”bare” 
langtidssygemeldt", fortæller Sonny Andersen.  
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Faglige sager fortsat: 
 
Ansættes på 44 t. om 
ugen! 
Medlem ringer og spørger om han 
ved uorganiseret arbejdsgiver, kan 
lave en ansættelses aftale hvor der 
står han skal arbejde 44 timer om 
ugen? 
Vi svarer at det kan han godt, men 
gør ham opmærksom på at vi ikke 
kan hjælpe ham med overtidsbeta-
ling fra 37 til 44 t. hvis der opstår 
uenighed, eller hvis han bliver af-
skediget, for så skal timer over 37 
afspadseres. Det er medlemmet ind-
forstået med. Samtidigt er han også 
selv interesseret i at arbejde 44 timer 
uden overtidsbetalingen, da lønnen 
er så høj at han mener at det OK. 
Med de forbehold ville han under-
skrive ansættelsesaftalen. Vi sagde 
til ham at han var meget velkommen 
i afdelingen for at få os til at gen-
nemlæse ansættelsesaftalen inden 
han underskiver. 
Det mente han ikke det var behov 
for. 
  
 
 
 
 

Ferie - SH- som lær-
ling. 
Medlemmet skriver til os at han har 
et udestående med sin arbejdsgiver 
omkring Ferie og SH  
Vi sender ham Uddrag af lærlinge 
overenskomsten, omkring ferie.  
Medlemmet har ret til 25 dages fe-
rie, hvis han er ansat før 1. juli, og 
det er du, du skhan. 
Først skal du afholde det ferie som 
du har optjent ved en arbejdsgiver 
året før, herefter har du ret til fuld 
løn for de resterende dage op til 25 
dage, som beskrevet i § 14. 
På søgnehelligdage har du ret til 
normalt løn som beskrevet i § 15. 
Lønnen betales efter § 8 i overens-
komsten. Vi håber dette giver med-
lemmet svar på det han efterlyste, og 
nu har han den dokumentation som 
han kan vise sin arbejdsgiver. 
Sagen sluttede hermed 

. 

Er du nyuddannet? 
HUSK ! 

MELD DIG IND i A– KASSEN 
 

Det er vigtigt du melder dig ind indenfor de første 14 dage 
efter du har afsluttet din uddannelse – fordi så 
har du ret til dagpenge fra a-kassen fra første 
dag, du er uden job. 

 
Hvis du har meldt dig ind i a-kassen senest 12 måneder før 
din uddannelse er afsluttet, har du ret til dagpenge fra første dag efter endt 
uddannelse.  
(OBS du kan søge om gratis a-kasse, hvis du ikke har bijob). 

 
Hvis du først melder dig ind i forbindelse din uddannelse 
afsluttes vil du ikke kunne få dagpenge fra a- kassen de 
første 4 uger du er uden job (karensperiode). 
 

Hvis du glemmer at melde dig ind , så skal du have 12 måneders med-
lemskab og 1924 arbejdstimer,  inden du kan få udbetalt dagpenge.   

 
*****Du kan melde dig ind via www.danskmetal.dk under a-kassen 
Vælg:  
1. Gratis a-kasse og dimittend (færdiguddannet) 
2. Tryk på Skift fra uddannelse til dimittend (færdiguddannet)  
3. Der kommer ovenstående spørgsmål samt lidt flere, som du skal 

svare på. 
 

Ønsker du at gøre brug af din ret til at blive genoptaget som nyuddannet 
med umiddelbar dagpengeret?  

Ja  

Nej  

 

Dit medlems kort  til Dansk Metal! 
Benytter du dig af de mange fordele dit Dansk Metal med-
lemskort kan give dig?  
Dansk Metal har arrangementer, hvor du enten kan komme gra-
tis ind eller opnå store rabatter, når du viser dit medlemskort.  
På Dansk Metals hjemmeside under medlemsfordele, kan du se 
hvilke arrangementer, hvor du med fordel kan bruge dit medlems 
kort. 
Desuden kan LO plus fordelsguide fortælle dig, hvor du kan opnå 
rabat med dit medlemskort. 
 
Har du mistet dit medlemskort?  
Så kan du bestille et nyt på loplus.dklgenbestilkort eller hent  
medlemskortet til mobilen ved at sende en SMS med teksten  
"KORT" til 1999 eller læs på www.loplus. dklmedlemsapp . 
 
Medlemskort og Kultur Cirklen  
Med dit LO+ kort kan du købe 2 billetter med 50% rabat på  
billetprisen til udvalgte arrangementer i MCH.  
Du skal blot medbringe dit medlemskort, når du køber billetter-
ne.  
  
Du kan få tilsendt alle de favorable tilbud direkte i din mailboks. 
Alt du skal gøre er at tilmelde dig Kultur Cirklens nyhedsmail på:  
kulturcirklen@mch.dk.  

http://www.danskmetal.dk
mailto:kulturcirklen@mch.dk.
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Arbejdsskadessager / 
sociale forhold v. Beate 
Lange. 
Skade – et yngre medlem: 
Yngre medlem under uddannelse er 
kommet til skade med sin hånd og 
måtte stoppe uddannelsen.  
Har været igennem et langt og drøjt 
sagsforløb, og efter flere rykkere til 
Arbejdsskadestyrelsen og med lange 
seje træk, kom der endelig en afgø-
relse på anerkendelsen af mén, samt 
tab af erhvervsevne.  
Da det omhandler yngre mand, som 
varigt har mistet erhvervsevne, er der 
tale om et højt beløb. 
Modparten har nu klaget og vi afven-
ter yderligere i sagen. 
 

Afvist sag – genoptaget – 
anerkendt: 
Et medlem havde selv kørt sin sag og 
sagen var blevet afvist. Medlem kontak-
tede Metal og fik sagen genoptaget.  
Med den rette argumentation blev sagen 
genoptaget i Arbejdsskadestyrelsen og 
anerkendt. 
 

Når en sag bliver afvist i 
Arbejdsskadestyrelsen, og 
hjemvist fra Ankestyrelsen: 
Når der kommer en afgørelse fra Ar-
bejdsskadestyrelsen, er der 4 ugers 
ankefrist, som IKKE kan overskri-
des. 
Hvis medlem samt vi finder, at afgø-
relsen ikke er korrekt, og der kan 
være mangler i afgørelsen, f.eks. hur-
tig afgørelse, hvor der mangler læge-
lige oplysninger.  
Arbejdsskadestyrelsen kan også 
overse eller glemme visse vigtige 
oplysninger. 
Så klager vi! 
Hvis argumentation og grundlag fo-
religger i tilstrækkelig grad, så ople-
ver vi, at sagen bliver hjemvist fra 
Ankestyrelsen, som hermed beder 
Arbejdsskadestyrelsen om at træffe 
en ny afgørelse. 
 

DEMENTI! 
I det sidste afdelingsblad skrev vi  
under Arbejdsskader i afsnittet 
”Efterlevende ægtefælle”  
-I en arbejdsskadessag med døden 
til følge!- 
Det er en fejl, medlemmet døde, 
men døden kan IKKE tilskrives at 
have forbindelse med arbejdsulyk-
ken. 
 

 
 
 

Metals efterløn & pensionist-
klub i Svendborg. 

Her lidt om Metals efterløn & pensio-
nistklub.  Vores medlemstal på nu-
værende er 68, så der er plads til fle-
re. Første mandag i måneden, dog 
ikke i juli måned, mødes vi i Metals 
lokaler på første sal Kl. 10,00 - 11,00, og her er interesserede 
velkommen til en evt. snak om medlemskab. Årlig kontingent 
er 600,00kr. I løbet af året afholder vi fester, banko, besøg, 
busture m.m.  Vores arrangementer kan ses på klubbens 
hjemmeside.              
På bestyrelsens vegne                                                                                          

v/formand  Erik Myrebjerg Hansen    30360162                                                                                 

 

Metal efterløns & pensionist- 
klub i Faaborg. 

Jeg kan oplyse at vi er pt. ca. 50 medlem-
mer i klubben, men der er selvfølgelig 
plads til flere nye medlemmer. 
Vi savner faktisk at få nye pensionister og 
efterlønsmedlemmer ind i klubben. 
Der er plads til flere, og kontingent er i 2016 kun 100 kr.  men i år 
2017 har klubben besluttet, at kontingentet skal stige til 200 kr.  
 
I klubben bowler vi hver den første mandag i md. kl. 10,00 til 11,00 i 
Svendborg.  Der er vi pt. 23 der mødes og har et par hyggelige timer. 
I den resterende del af året har vi planlagt en tur til Ærø,  hvor vi skal 
se Søby værft. Det foregår d. 26. september. Endvidere er der løv-
faldsfest i Svanninge Sognegård fredag d. 28 oktober kl. 18,00 for en 
pris pr deltager  på 150 kr. 
Den tratdionelle årlige julefrokost foregår ligeledes i Svanninge Sog-
negård  fredag d., 2. december kl.18,00. Pris pr deltager 200 kr.  
Alle til meldinger skal ske til klubformand Bjarne Nielsen, enten på 
tlf. 40473282 eller mail bjarneklarskovn@gmail.com  
På bestyrelsens vegne v/ formand Bjarne Nielsen. 
 
Hvis du ønsker et medlemskab skal du blot henvende sig til Bjarne 
Nielsen. 
Der henvises i øvrigt til klubbens egen hjemmeside hvor programmet 
er beskrevet. 
 

 
Metal efterløns & pensionistklub –ÆRØ. 

Vi har forsøgt kontakt til klubbens formand for at få lidt stof omkring 
de aktiviteter, som de har i klubben. Desværre har vi ikke modtaget 
noget derfra inden dette blads deadline. 

 

 

mailto:bjarneklarskovn@gmail.com
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Den Gl. smedie i Gl. Hestehauge. 
Metal Sydfyn har lige siden 1993 været ejer af Den Gam-
le Smedie i Gl. Hestehauge, hvor ideerne og tankerne 
dengang var at smedien skulle fungere som værksted i 
dagligdagen, hvor der kunne smedes beslag m.v. og med 
interesse fra bl.a. pensionerede smede skulle vidergive 
håndværket til yngre generationer.  
Imidlertidig faldt de frivillige smede gennem tiden fra, og 
bygningen har gennem den senere årrække stået ubenyttet 
hen og er ikke blevet vedligeholdt. 
Afdelingsbestyrelsen drøftede på flere af  sine  møder i 
2013-2014 hvad der skulle ske med smedien, nu hvor den 
var ved at forfalde, og tankerne for fremtiden var bl.a. at  
tilbyde Smedien til et af de lokale museer, men de var 
ikke interesseret i at overtage bygningen. 
Det var også på tale at bryde bygningen ned, en tanke der 
var seriøs, men ikke en, som bestyrelsen var glad for. 
Derfor blev vi glade da vi fik en henvendelse fra 
”Foreningen Svendborg Håndværkerby”  med anmodning 
om at de gerne vil overtage bygningen med alt inventar. 
Der blevet omgående givet tilsagn fra bestyrelsen derom, 
ligesom der fra Metal Sydfyn blev  bevilget kr. 20. 000 til 
renovering af taget, så snart foreningen "Svendborg 
Håndværkerby" er en realitet. 
Og det er det nu! 
Både Svendborg kommune, men også Skov og Natursty-
relsen skulle ansøges om denne overdragelse, idet der var 
forskellige servitutter på grund og bygning somkring be-
nyttelse og ejerskab. 
Metal Sydfyn har ligeledes haft overdragelsen til juridisk 
vurdering ved dels egen advokat, men også i Dansk Metal 
har overdragelsen været behandlet og godkendt. 
 
Ønsket om at etablere et håndværkerformidlingscen-
ter i Svendborg skyldes en kombination af flere fakto-
rer.  
Det umiddelbare formål med projektet er at etablere en 
by, hvor der i husene præsenteres en række "gamle" 
håndværk, der skal vises og formidles. Smedjen eksisterer 
allerede og efter en planlagt renovering, bliver den taget i 
brug.  
Med etableringen af et håndværkerformidlingscenter vil 
det blive muligt at kunne tilbyde børn, unge, turister, æl-
dre og andre interesserede en professionel, relevant, dyb-
degående og autentisk formidling af håndværk.  
Overordnet er det aktiviteterne der er formålet, men dertil 
er samværet, erfaringsudvekslingen og kontakten de for-
skellige huse imellem en afgørende præmis.  
Endelig er det intentionen, at et fælleslokale på første sal 
af smedjen etableres og anvendes som platform for ude- 
skoleundervisning. Her vil undervisningen kunne indle-
des og afsluttes, mens den håndgribelige undervisning 
foregår i husene.  
Projektets hovedaktivitet er således etableringen af et 
håndværksformidlingscenter v. Gl Hestehauge. Centret 
skal placeres på grunden v. Christiansminde, hvor Den 
Gamle Smedje allerede er anbragt.  
Formidlingsrummet skal indrettes i den uudnyttede tag-
etage i smedjen. Det er arkitektonisk set et spændende 
rum, hvor sammenhængen med den underliggende smed-
je kan udnyttes. Rummet skal indrettes med plankeborde 
og bænke samt materialer til formidlingen.                 
Rummets giver forventeligt plads til omkring 25 siddende 
gæster og vil kunne udnyttes af foreninger og andre til  
foredrag, undervisning m.v.  

 
Derudover skal der etableres 6 huse, hvori de øvrige ånd-
værk præsenteres.  
Et af husene skal danne rammen om præsentationen af 
rebslagning og sejlmageri.  
En lokal forening har fremstillet en mini-rebslagerbane, 
hvor besøgende på en ca. 20 m. lang bane kan lære at slå 
deres eget reb. Grundens størrelse gør det endvidere mu-
ligt at etablere en reberbane på 120m, som er den nødven-
dige længde, hvis man vil slå en kabel-rulle. Den omtalte 
forening råder over såvel professionelt grej som mand-
skab til at betjene og undervise i maskinernes brug.  
I smedjen er allerede indrettet toiletfaciliteter, og af prak-
tiske årsager skal der også indrettes et lille thekøkken.  
Med etableringen af Svendborg Håndværkerby v. Gl. He-
stehauge skal der skabes et forum, hvorfra viden om 
håndværket i fortid og fremtid udspringer og forgrenes, 
samtidig med at det kan samle befolkningen gennem ge-
nerationer.  

Den primære målgruppe for håndværkerbyen er Sydfyns 
borgere og turister.  
Derudover ønsker vi, at Svendborg Kommunes børn, un-
ge, daginstitutioner og skoler skal have let adgang til 
Håndværkerbyen og naturen omkring sup-pleret med for-
midling og viden om håndværkets mange facetter.  
En tredje målgruppe for etableringen er foreninger og 
organisationer.  
En række af kommunens foreninger vil både deltage i 
udviklingen af projektet, ligesom de vil spille en central 
rolle i de efterfølgende aktivitet r, idet de bidrager med 
viden, formidling af håndværk og oplevelser til Håndvær-
kerbyen:  
- Metal Sydfyn  
- Foreningen Maritimt Centers Venner Svendborg  
- Foreningen Caroline S  
- Sejlforeningen Carla  
- Svendborg Travaljelaug  
- Foreningen Svendborg Rebslageri  
Disse foreninger og organisationer vil alle blive opfordret 
til at være en del Svendborg Håndværkerby, og derfor er 
deres medlemmer ligeledes en del af  projektets målgrup-
pe.  

Foreningen "Svendborg Håndværkerby"  
er en frivillig, almennyttig forening 

Foreningens hjemsted: Svendborg Kommune 
Beliggenhed:  Christiansmindevej - Glo Hestehauge 

 
 
Foreningens ledelse: 
Foreningen afholdt sin stiftende generalforsamling d. 29. 
januar 2015 og følgende blev valgt ind i bestyrelsen: 
Formand Vagn Juul Jensen 
Kasserer Flemming Frederiksen 
Bestm.  Jørgen Frederiksen 
Bestm.  H.C. Bechmann 
Bestm  Hans Ole Pedersen 
Bestm.  Carsten Pedersen 
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Studietur til Cese Budjevice i Tjekkiet  
Onsdag den 4.maj kl.18.00 forlod bussen Svendborg, med 5 håbefulde og friske lærlinge og en svenderep. 
fra afdelingen. 
Der var flere meldt til, men nogle måtte 
melde afbud, og andre kom først i tanke om 
samme dag som vi skulle rejse ud, at de 
egentlig gerne ville med.  
Der må vi sige fremover, at har man ikke 
tilmeldt sig før deadline, så er det mere end 
svært at komme med. 
  
Vi stoppede i Odense og tværs ned gennem 
Jylland, for at tage de andre afdelingers del-
tagere med, og frisk gik turen til Tjekkiet. 
  
Vi var på virksomheds besøg på Budweiser 
bryggeriet, der stadigvæk er stats eget. 
Vi var på byvandring, og en flok var til paintballkamp på fri eftermiddagen. 
  
Vi havde fællesspisning, og det blev festet som rigtige metallere nu engang kan om aftenen, og for nogle 
ud til den lyse morgen. 

 
Når jeg skriver der blev festet som rigtige metallere, så er det 
fordi at selvom bussen nogle gange kørte allerede kl.8, ja så 
var i alle klar til afgang, til tiden. 
  
Her fra Svenderepræsentanten skal lyde en stor tak til Mike – 
Daniel – Thorbjørn – Tobias og Benjamin deltagerne fra Me-
tal Sydfyn. I er nogle herlige unge mennesker at være sam-
men med. 
  
Kammeratlige hilsen 
Claus Jørgen  
Svenderepræsentant. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Her er en del af gutterne klar til en paintball kamp!!! 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fzonglovani.info%2Flide%2Fmisto%2Fceske-budejovice.html&psig=AFQjCNG0fHcEb2aiEP_uam9lXM5-rxytcw&ust=1462982856266959
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