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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  

 

Til orientering om QR– koder. 
For at I mere praktisk kan komme via internettet ind på de mange henvisninger som vi her i bla-
det skriver om, gør vi ofte brug af en såkaldt QR—kode.  
 
Hvad er en QR kode? 

QR koder er en 2D-stregkode, som kan scannes med en smartphone, hvis der er installeret en scannerappli-
kation. Der findes mange scannerapplikationer, som kan hentes gratis hos f.eks. App Store, Android Market. 
QR koder kan scannes på alle typer smartphones og er den mest udbredte og højaktuelle kodestandard i Dan-
mark. 
 

Hvad står QR for? 
QR står for Quick Response, og det er lige præcis, hvad man får, når man anvender QR koderne. 
Blot ved at scanne QR koden kan man f.eks. blive sendt til et website eller landingpages, hvor man får den 
information, som afsenderen har valgt at vise fra det pågældende website/landingpage. 

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

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. 
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I perioden siden sidste generalforsam-
ling i april 16 har vi fortsat travlt i den faglige 
afdeling. 
Herunder viser vi hvad arbejdet har betydet i 
værdier for afdelingens medlemmer: 
 
Værdi af faglige sager    kr.       1.024.288,80 
Værdi af LG sager          kr.          463.356,87 
 

Nyt ansigt i afdelingen 
Marianne Ellehauge 
Marianne startede i afdelingen her i sommers, og har overta-
get de opgaver som Beate Lange tidligere havde. Altså Ar-
bejdsskadessager og offentlige overenskomster. 
Marianne er uddannet på kontoret ved Svendborg Erhvervs-
skole på Porthusvej med speciale i administration.  
Har arbejdet med beskæftigelse og arbejdsmarkedet i HK og 
har de sidste 8 år arbejdet med beskæftigelsesområdet inden-
for kommunal forvaltning. Hun har en akademiuddannelse i 
beskæftigelsesjura og har i sin tid undervist i jobsøgning, ar-
bejdsmiljø og unges arbejde. 

https://www.danskmetal.dk/Kontakt/Ansatte/ansattekort?Query=mael
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C.C. Jensen A/S får CO-
industri`s  

Samarbejdspris 2016. 
 
C.C. Jensen A/S med hovedkvarter i Svendborg 
har mandag d. 24 september 2016 fået overrakt 
CO-industri`s Samarbejdspris 2016. Prisen får 
ledelse og medarbejdere for i hverdagen at have 
et velfungerende samarbejde, baseret på tillid og 
respekt for den enkelte.  
Virksomheden viser i det daglige, at når der investe-
res i medarbejdernes trivsel, så kommer investerin-
gen igen, i form af lavt sygefravær og dygtige, loya-
le medarbejdere. Den familieejede virksomhed har 
en gennemsnitlig anciennitet på cirka 12 år.  
På C.C. Jensen er det ejerens holdning, at man skal 
behandle hinanden ordentligt. 
 
Konkurrencefordel  

Ordet arbejdsglæde bliver også nævnt, når vi taler 
med tillidsrepræsentanterne. Og det er den arbejds-
glæde, tillid og respekt for den enkelte, vi gerne vil 
anerkende ved at tildele C.C. Jensen CO-industris 
Samarbejdspris.  
 I CO-industri tror vi nemlig på, at det er godt 

samarbejde på arbejdspladserne og veluddan-
nede medarbejdere, der er dansk industris vig-
tigste konkurrencefordel i en globaliseret ver-
den, siger Mads Andersen, formand for 3F In-
dustrigruppen og næstformand i CO-industri 
og TekSam, i forbindelse med overrækkelsen 
af prisen i dag.  

Han hæfter sig desuden ved, at C.C. Jensen tilbyder 
alle medarbejdere engelskkurser på forskellige ni-
veauer, og ordblinde medarbejdere har mulighed for 
at komme på danskkurser.  
Ligesom det glæder mig, at I tilbyder jeres ufaglærte 
medarbejdere at blive voksenlærlinge på metalområ-
det – vel at mærke til samme løn, som de tidligere 
har fået, siger Mads Andersen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra venstre tillidsrepræsentanterne Kim Mortensen (3F), Tom 
Christiansen (Teknisk Landsforbund) og Jørgen Richard Han-
sen (Dansk Metal).  

 
Taler til hinanden  

Tillidsrepræsentanterne Jørgen Richard Hansen 
(Dansk Metal), Kim Mortensen (3F) og Tom Chri-
stiansen (Teknisk Landsforbund) har sammen ind-
stillet deres arbejdsplads til CO-industris Samar-
bejdspris.  
 Det gode samarbejde – både mellem kollegaer 

og mellem medarbejder og ledelse – udsprin-
ger af den virksomhedskultur, som vi har på 
C.C. Jensen. En virksomhedskultur, som er 
grundlagt på tillid, respekt og retfærdighed, og 
hvor vi prøver at tale til hinanden og ikke om 
hinanden, for at skabe størst mulig trivsel og 
arbejdsglæde. En virksomhedskultur, som vi 
hver dag skal huske at værne om og passe på, 
som var det et lille barn, vi holdt på armen, 
siger Jørgen Richard Hansen, fællestillidsre-
præsentant, i forbindelse med prisoverrækkel-
sen. 

En pris der forpligter  

Stig Due, administrerende direktør i C.C. Jensen, 
glæder sig over at modtage CO-industris Samar-
bejdspris.  
 Hvis det er trist at gå på arbejde, falder effektivite-
ten, og vi er ikke længere konkurrencedygtige, og 
det vil vi fortsat gerne være, så vi kan fastholde vo-
res arbejdspladser i Danmark. Vi har en familieånd 
og kultur, bygget op indefra igennem rigtig mange 
år, hvor vi kerer os om hinanden og passer godt på 
hinanden. En sådan samarbejdspris forpligter, og vi 
vil gøre vores allerbedste for fortsat at gøre os for-
tjent til denne, siger han på overrækkelsesdagen.  
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V./ afdelingsformand Freddy Knecht 

 
Mens efteråret er godt i gang står julen 
snart for døren. 
Endnu et år er ved og være forbi og det 

er på høje tid, at få skrevet en lille hilsen fra afdelin-
gen. 
Som det første vil jeg sige at afdelingens ledigheds- 
tal er nedadgående. Vi har i skrivende stund 75 ledi-
ge, samtidigt med at der for enkelte uddannelser slet 
ikke kan leveres faglærte. 
Og her er metal op til 9 uger hurtigere til at bringe 
ledige tilbage på arbejdsmarkedet i forhold til andre 
a-kasser. Det har en værdi på omkring 30.000 kr. i 
forhold til at skulle gå ledig. 
Så igen et opråb til vores virksomheds ejere. Hjælp 
os nu sammen om at få bare lidt flere lærlinge i ud-
dannelse, for vi kommer så hårdt til at mangle dem 
inden ret længe. Det er jo også en form for selv 
hjælp. Hvis der ikke er faglærte nok, tvinges man til 
at flytte virksomheder efter hvor arbejdskraften er. 
I øjeblikket flytter rigtig mange virksomheder tilba-
ge til Danmark, fordi vi til trods for rigtig mange 
kloge mennesker, skulle være et videnssamfund. 
Gudskelov fik de ikke ret i deres spådomme. 
I Danmark forbliver industriproduktionen, vi væk-
ster med omkring en 5-6000 arbejdspladser om året.  
Men her er det vigtigt at vi husker at efteruddanne os 
indenfor de fag eller brancher vi arbejder i, ellers 
forsætter vi ikke den gode udvikling med robotter, 
som også er del af den succes med, at virksomheder 
kommer tilbage, nu er det pludselig ikke lønnen der 
er den største barriere, men uddannelse som er vig-
tigt. 
 
Svendborg Erhvervsskole. 
I min egenskab som medlem af bestyrelsen i skolen, 
følger jeg med stor opmærksomhed først og frem-
mest ”Metal linien”. 
På Svendborg erhvervsskole har vi tabt industritek-
nikker uddannelsen, fordi vi ikke har investeret i det 
rigtige udstyr som der kræves i dag, samtidigt stod vi 
faktisk også til at skulle have mistet smed uddannel-
sen, og her har vi kæmpet utrolig hårdt på at få den 
igen. 
Det er lykkedes med hiv og sving, men jeg skal hilse 
og sige det var op ad bakke, for her har der heller 
ikke været investeret i det nødvendige udstyr.  
En af grundene har selvfølgelig været, at skolen har 
en meget anstrengt økonomi og det gør det langt fra 
bedre, at skolen skal betale en 2 % besparelse tilbage 
til staten. 
Men igen også et slag for at vi kan få en lidt bedre 
belægning, med hensyn til uddannelser på skolerne.  
 
 
 
 

Kom nu lige kære arbejdsgiver og tag en 
ekstra lærling, det lønner sig på den lange 
bane. 
I treparts aftalen er der lagt op til, at virksomheder 
som ikke tager lærlinge skal betale op til 27.000 kr. 
om året, til gengæld belønnes dem som så tager, med 
op i mod 5.000 kr. ekstra om året. 
 
 
Tillidsmandskonferencen 2016 
I år gik turen til Flensburg værft med en rundvisning 
på værftet. 
Læs og se fotos herom på side 12. 
 
Landspolitik 2016 
Om der bliver en topskat lettelse til dem der har 
mest, og igen dem der skal tilgodeses, er svært at 
sige i skrivende stund, men sværslag om at de ikke 
får det, skal der være lige til det sidste. 
Husk kære medlemmer, når der kommer et folke-
tingsvalg, hvem der har ødelagt dagpengesystemet, 
efterlønnen, social– og kontanthjælps reformen og 
mange andre ting. Man skære efterhånden så dybt 
med kniven, at fattigdommen igen bliver indført i 
Danmark til stor ulykke for de mange, og stor glæde 
til de få. 
Her skal man jo huske, at når man er på kontant-
hjælp, så skal der ydes 225 timer u- støttet arbejde, 
og måske skal man lige huske på, at der kunne jo 
godt være en årsag til at man var på kontant hjælp, 
herunder sygdom og frataget ret til en førtidspensi-
on. 
 
Familietræf 2016 
Læs og se fotos herom på side 14. 
 
Ungdomsarbejdet. 
Igen i år har vi prøvet med flere tiltag,  for at få de 
unge mennesker med til arrangementer. Og jeg må 
sige det er virkelig op ad bakke. 
Studieture hvor de skal afsted til Tjekkiet, her er der 
ingen problemer, men når det er noget regionalt, så 
er det svært. 
Men vi prøver igen i februar med en ny generalfor-
samling, og efterfølgende gokart. 
 
Lommebøger 2017. 
Lommebøgerne kan afhentes i afdelingen og på lo-
kalkontorerne. 
Årskalender er indsat i dette afdelingsblad. 
 

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. 
 
Fyns Smedejerns Trapper 
Vi afholdt info for medlemmerne i 
kantinen omkring deres mulighed 
for kurser gennem IKUF. De var 
mange ansatte og jeg foreslog at de 
skulle vælge sig en tillidsmand, hvil-
ket efterfølgende er sket.  
Henrik Schwertfeger blev valgt. 
Efter mødet med medlemmerne, 
havde CJM et møde med Allan, som 
er Direktør og ejer af Fyns Smede-
jernstrapper, hvor vi fik en god snak. 

 

KEN A/S, Bøgebjergvej 
60, 5672 Broby 
Uenighed omkring lønforhandling 
- Sagen drøftedes. 
Virksomhedens tidligere tilbud blev 
genfremsat. 
Med virkning fra næste lønperiode 
accepteres virksomhedens tilbud om 
en stigning på kr. 1,50 pr. 
time. Der betales således ikke med 
tilbagevirkende kraft. 
Hermed betragtes sagen som afslut-
tet. 

Autocentrum Rudkøbing  
Afdelingen modtog et brev fra for-
handlingsafdelingen omkring virk-
somhedsoverdragelse af dette firma. 
Vi sendte mail til  vores medlem der 
var ansat i firmaet, med en kopi af 
brev fra  Industriens pension. 
Heri gør de opmærksom på, at der 
har fundet en virksomhedsoverdra-
gelse sted. 
I brevet skriver de ”Din nye arbejds-
giver/virksomhed har ikke overens-
komst, men da du er blevet virksom-
hedsoverdraget, så er du omfattet af 
den overenskomst som din gamle 
virksomhed havde med Dansk Me-
tal”.  
I den forbindelse opfordrer vi med-
lemmet til, at han skal være op-
mærksom på, om der stadigt bliver 
indbetalt Pension, og at han  får ud-
betalt 2% fritvalg på sin lønseddel. 
Hvis han har nogle spørgsmål til det 
fremsendte, er han meget velkom-
men til at rette henvende til afdelin-
gen. Afdelingen sluttede sagen her-
med. 

 

Bestyrelsesoversigt pr. d.d. 
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 Maskinforr. 
Sekretær for best. Carsten Pedersen Valsemøllerne 
Bestyrelsesmedlem Jørn R. Hansen  Vestas  
 -”-  Jørgen R. Hansen CC– Jensen 
 -”-  *Christian Bonde Petersen og Sørensen 
 -”-  *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. 
Christian Bonde blev nyvalgt til denne post. 
På valg var også afdelingens revisor Henning Aagård. 
Henning er desværre afgået ved døden d. 29. april, og revsiorsuppl. Ulrik 
Myrebjerg, er nu afdelingens revisor. 

Metal Sydfyn 

 

Generalforsamling 
 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
Mandag d. 3. april 2017 kl. 18.30 
på Svendborg Erhvervsskole,  

Skovsbovej 43, 5700 Svendborg. 
 

Dagsorden ifølge lovene. 
 

Forhandlingsprotokollen ligger til gennemsyn på afde-
lingskontoret en uge før,  

og en uge efter generalforsamlingen. 
 

P.b.v. Freddy Knecht 
 
 

Før generalforsamlingens afholdelse er afdelingen vært  

ved en fællesspisning kl. 17.45. 

Tilmelding til spisningen skal ske til din tillidsmand/
kontaktperson, eller til afdelingskontoret, senest tirsdag 

d. 28 marts 2017 på tlf. 6221 1099 eller på mail:  

sydfyn@danskmetal.dk 



7 

 

 Lærlinge—læs herunder! 
 
Vær obs på din lønseddel.  
 
De fejl på lønsedlerne som vi oftest konstatere i afdelingen er: 
 Forkert eller for sent sats stigning  
 Det er manglende betaling for fritvalgskonto 
 Det er manglende løn og fri på grundlovsdag – 1.maj og den 24. december 
 Manglende feriefridage og manglende pension. 
  
Du kan få lavet et løntjek i afdelingen, ved at medbringe dine lønsedler. 
Men du kan også selv gå ind på www.danskmetal.dk og klikke på Metal Ungdom, der kan du finde Løn-
grisen. 
Den oplyser på en let måde om du får den rigtige sats, og om du stiger på de 
rigtige tidspunkter.  
På samme hjemmeside kan du finde folderen ”den lille hjælper”, som er en 
slags mini udgave af lærlingenes overenskomst med en lærlings rettigheder. 
 
Vær opmærksom på at der er overenskomst forhandlinger i 2017,  gæl-
dende fra d. 1. marts hvor der kommer nogle ændringer, som du lige skal 
være opmærksom på om du får dem, til den tid.  
Du er velkommen til at kontakte os i afdelingen, eller du kan selv prøve 
at se efter i den nye udgave af den lille hjælper på hjemmesiden. 
 

 

 

Gratis A-kasse 
Hvis du er mellem 18-30 år og i gang med en uddannelse af mere end 1 ½ års varighed,  
så kan du få gratis A-kasse, betinget af at du ikke har bijob, altså jobs ud over dit lærlingeforhold. 
Skulle du begynde at nærme dig de 30 år som lærling, så kontakt os, for der  er stadigvæk muligheder for 
gratis A-kasse, men det kræver at man tilmelder sig efterlønsordningen før det fyldte 30. år. 
 

 

 

 

Er du i lære i en virksomhed med overenskomst. 
Hvis du er kommet i lære i en virksomhed der eks. er omfattet af Industriens overenskomst eller Arbejds-
givernes overenskomst, så har du gennem ”kompetencefondene” mulighed for at gå på aftenskole, og en-
ten forbedre din dansk – matematik – sprog og lignende.  
Både kursusgebyr og materialer betales af kompetencefonden.  
Hør mere herom i afdelingen!!! 

Du kan søge om gratis a– kasse –scan- 

Scankoden herunder er 
direkte adgang til IKUF 

http://www.danskmetal.dk
http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=https://www.danskmetal.dk/MetalUngdom/Sider/gratisakasse.aspx
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6pbLq6-bPAhUmQpoKHeAyCnoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.danskmetal.dk%2FNyheder%2Fpressemateriale%2Flogofiler%2FSider%2Fdefault.aspx&bvm=bv.135974163,d.bGs&psig=AFQ
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Faglige sager fortsat: 
 
Toksis eksem på hænderne. 
Sag med medlem, som har fået tok-
sisk eksem, grundet fuge og smøre-
midler. Huden falder af begge hæn-
der. Der er varigt eksem overfor stof-
fet og stor risiko for opblussen af 
symptomer igen. Afgørelse på 8% 
for mengrad. Der er stor opmærk-
somhed på forværring og muligheder 
for genoptagelse indenfor 5 år. 
 

Arbejdsskade med smerter i 
lænderyggen.  
Tidligere i 2013 givet méngrad på 5 
% 33.346 kr.. Medlem klager selv 
over denne afgørelse hvorefter Ar-
bejdsskadestyrelsen i januar 2014 
forhøjer til 12 % og udbetaling på 
yderligere 47.497 kr. Medlem klager 
selv ,idet han ønsker 20% i mén 
grad. I juni 2015 nedsætter ankesty-
relsen mengrad til 5 % , men han 
skal  ikke betale tilbage, da han har 
modtaget pengene i god tro. Da der 
også er udbetaling fra privat forsik-
ring på baggrund af de 12%,, kan det 
ikke udelukkes, at de vil tage deres 
afgørelse op til revision. 
OBS!! på at når man klager, er der 
også risiko for ændring negativ af 
tidligere afgørelse. 
 

Ikke anmeldt arbejdsskade! 
Medlem henvises af arbejdsmiljøre-
præsentant grundet arbejdsskade i 
oktober 2015, hvor værktøj knækker 
og medlemmet vrider i sit knæ ved 
faldet. Fortsat smerter i knæet og der 
foretages operation i august måned, 
men ikke med succes. Skaden var 
ikke anmeldt fra arbejdsgiver og der 
tilskrives AES om at starte sagen. 
Medlem er nu opsagt grundet at skå-
nehensyn ikke kunne imødekommes. 
Der er fremsat erstatningssag da ar-
bejdet ikke var tilrettelagt jf. AT vej-
ledning og sikkerhedsmæssigt for-
svarligt. 
OBS på at man får  kvitter ing på at 
sagen er fremsendt til AES og ikke 
kun til arbejdsgivers forsikring. 
 
Ikke anmeldt øjenskade til AES. 
Medlem har ved slibning fået metal-
partikler i øjet. Henvendelse på 
grund af varigt nedsat syn i øjet . 
Arbejdsgiver har kun anmeldt den til 
sit eget forsikringsselskab og ikke 
fremsendt den til AES. Vi har nu 
startet sagen op og den er anmeldt 
som arbejdsskade. 

Medlemsmøde i afdelingen! 
 

Industriens pension—din pension? 
 

Afdelingen indbyder hermed til medlemsmøde der finder sted 
Torsdag d. 26. januar kl. 16.00  

i afdelingens lokale Brogade 7-9, Svendborg. 
 

Vi får besøg af en konsulent fra Industriens Pension 
der vil fortælle om Industriens Pensions  

mange tiltag herunder: 
 

 Muligheden for at tilpasse dine forsikringer hos IP- 
 Anmeldelse af tabt erhvervsevne 
 Anmeldelse af kritisk sygdom 
 

——000—— 
 
I begyndelsen af mødet vil afd. formand Freddy Knech give en kort 
information om forhandlingerne fra Metalkongressen 2016. 
Afdelingen er vært ved en forfriskning under mødet. 
 
Tilmelding skal ske til afdelingen senest mandag d. 
23. januar på tlf., eller mail. 

 
(mødets forventes i alt at tage ca. 1 time). 
 

IP– pension 

§18 i overenskomsten. (side 35 i Co– overenskomsten) 
Medarbejderen har ret til 5 feriefridage inden for et ferieår. 
Om retten til at afholde feriefridagene gælder: 
a.  
Berettiget er alle, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 
måneder. 
b.  
Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. 
c.  
Feriefridagene betales som ved sygdom. 
d.  
Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens 
bestemmelser. Det gælder dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode 
efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen. 
e.  
Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen in-
den 3 uger rejse krav om kompensation svarende til løn under  sygdom 
pr. ubrugt feriefridag, hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med 
den næstfølgende lønudbetaling. 
Kompensationsbetalingen indgår i den ferieberettigede indkomst. 
f.  
Der kan uanset jobskifte kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår 

http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=https://www.industrienspension.dk/da/Medlem
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj81uKD05bQAhUGFiwKHQazCEYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.nnf.dk%2Fnyheder%2F2015%2Fmarts%2Fsaadan-faar-du-hurtigt-overblik-over-din-pension%2F&psig=AFQjCNHQoX7vPWDPI
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Metal  Ungdom Sydfyn  
Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling 
 

Torsdag den 23.februar 2017 kl.16.45 ved  
Metal Sydfyn Brogade 7-9 5700 Svendborg 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Oplæg v./ Svenderepræsentanten Claus Jørgen Madsen 
4. Indkomne forslag  
5. Valg af formand 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, mindst 2 max. 10 
7. Evt. 

  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest 7 dage før den-
nes afholdelse.  

 
 
 
 
Straks herefter afholdes der ved Bowl`fun : 

Go-kart  
Mesterskaberne 2017  

 
 
Som tidligere er der en pokal til Mesteren, og medaljer til nr. 1-2 og 3. 
 
Prisen for Go-kart og efterfølgende buffet har vi sat til 100,00 kr. som skal betales i afdelingen samtidigt 
med tilmelding senest torsdag den 16.februar  
 
Kun deltagere i generalforsamlingen kan tilmelde sig Go-kart Mesterskaberne. 
Hvis du kun ønsker at deltage i generalforsamlingen, så er tilmelding ikke nødven-
dig. 
 
 
På afdelingens vegne 
Claus Jørgen / svenderep.  

Mød nu frem til denne generalforsamling. Det kan da ikke passe at vi ikke kan få valgt en bestyrelse 
til Metal Ungdom her i afdelingen? 
Bestyrelsen er med til at tilrettelægge de mange sjove medlemsarrangementer, som der igennem åre-
ne har været en stor tradition for, og som har givet medlemmerne rigtig mange gode oplevelser, men 
også kontakt til andre kollegaer både her lokalt, men også til andre i  Metal´s mange afdelinger.

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitoJad-dfPAhVDfRoKHWccACEQjRwIBw&url=http://www.bk2920.dk/news.display2.php?id%3D215&psig=AFQjCNFczDprdSkCKZu7QCJNvYDTJq_b-A&ust=1476453818532776
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6pbLq6-bPAhUmQpoKHeAyCnoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.danskmetal.dk%2FNyheder%2Fpressemateriale%2Flogofiler%2FSider%2Fdefault.aspx&bvm=bv.135974163,d.bGs&psig=AFQ
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Faglige sager fortsat: 
 
TH Jensens Modelfabrik 
Virksomheden har bedt om at få et 
mæglingsmøde, da de har til sinds at 
afskedige tillidsmanden. Mæglings-
møde bliver afholdt på virksomhe-
den den 6. juli Sagen blev drøftet 
der var enighed om, at tillidsmanden 
opsiges den 1. september 2016, med 
70 dages opsigelsesvarsel.  
Medlemmet (tillidsmanden) er frit-
stillet ubetinget og skal derfor ikke 
møde i opsigelsesperioden. Der er 
endvidere enighed om,  at medlem-
met modtager en fratrædelsesgodt-
gørelse på kr. 8.000,-, i stedet for 
fratrædelsesgodtgørelsen i OK § 38 
stk. 11.  Hermed sluttede sagen. 
Værdi 85.000,- 
 
TH Jensens Modelfabrik  
Et medlem har ringet omkring sit 
læreforhold ved T H Jensen Model-
fabrik. Han skal begynde på skolen i 
Odense den 1. august og er færdig 
den 2. september Vi forsøger at få 
nedsat hans læretid, så han er udlært 
den 2 september. Vi søger det fagli-
ge udvalg om dette. Afventer lige 
lærlngens uddannelsesaftale, før vi 
fortager os noget. 
Vi søgte Metalindustriens uddannel-
sesudvalg om nedsættelse af læreti-
den og det har de bevilliget . 
Medlemmet er indforstået med at det 
er det vi gør, det vil også betyde en 
gevinst for ham på 2.682,5 pr uge x 
11 uger = 29.507,50  
Sagen er hermed løst Værdi kr. 
29.507,50. 
 
TH Jensens Modelfabrik  
Et medlem har ringet omkring på-
lægning af ferie i opsigelses perio-
den, idet medlemmet  er opsagt til 
fratrædelse den 28. august 2016. 
Ifølge  ferieloven skal restferien 
varsles med en måned, så virksom-
heden overholder loven og restferien 
kan varsles. 
Medlemmet spurgte også omkring 
hans fratrædelsesgodtgørelse på 
22.900,- 
Vi sendte udregningen på fratrædel-
sesgodtgørelse til medlemmet, og 
hvis han  har yderligere spørgsmål 
så ringer han igen, vi talte også om 
kurser i opsigelsesperioden. Værdi 
22.900,- 
 
 
 

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:  
 Marianne Ellehauge   Afdelingen  
 Carsten Pedersen   Valsemøllerne 
 Christian Bonde   Petersen og Sørensen 
 Finn M. Jepsen   Svendborg Brakes 

Organiserings- og Agitationsudvalget:  

 Lilian Jensen    Afdelingen 

 Ole Raun    Heden Maskinforretning 

 Martin Pedersen   Damas 

 Finn Hansen    Ideal 

Metal Sydfyn fejrede sit 
125 års jubilæum. 
Afdelingen havde 125 års jubilæ-
um den 9 august 2016. 
Der blev afholdt en medlemsfest 
lørdag den 13 august. 
Vi havde annonceret vores fest i 
afdelingsbladet, men uden til-
melding, så vi var lidt spændte 
på hvor mange der ville komme. 
Vi havde bestilt grillmad med øl 
og vin. Samtidig havde vi bestilt 
et 4 mands orkester til at under-
holde. Stort set hele bestyrelsen 
med fruer, hjalp til denne dag, 
Og det vidste sig at være rigtig 
godt. Vi fik ca. 250 medlemmer 
på besøg denne lørdag. 
Vores hovedkasserer Torben 
Poulsen holdt festtalen og det 
gjorde han rigtig godt. Efterføl-
gende holdt formanden en tale. 

Vi havde sørget for at der var 
stillet telt op, så i tilfælde af dår-
ligt vejr var vi i tørvejr, og det 
regnede lidt,  så det var en rigtig 
god ide. 
Alt i alt havde afdelingen en rig-
tig god dag. 
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Faglige sager fortsat: 
 
TH Jensens Modelfabrik  
Medlem som  er i lære ved TH Jen-
sen Modelfabrik, som har meddelt at 
de lukker ved årets udgang 
Ved afdelingens hjælp er der skabt 
kontakt mellem medlemmet  ejeren 
af Ny Stenderup Mmaskinfabrik, der  
sandsyligvis mangler en lærling. 
Medlemmet er blevet opfordret til at  
sende ansøgning / CV, forud for en 
kommende samtale . 
Tillidsmanden ved TH Jensen har nu 
kontaktet afdelingen og oplyst at 
lærlingen har fået en ny læreplads 
fra 1. august 2016 ved Ny Stenderup 
Maskinfabrik.  
 
 

Svendborg Fjernvarme 
Firmaet havde konstateret at de ikke 
betalte pension i henhold til tiltræ-
delsesoverenskomsten vi har med 
dem, på KLs overenskomst. 
Der blev indkaldt til en lokal for-
handling hvor advokat deltog for 
firmaet. 
Advokatens udspil var at fejlen skul-
le rettes fremad rettet, og vores krav 
var at det er med tilbagevirkende 
kraft fra fejlen opstod.  
Der ud over så indbetalte man til 
Nordea og ikke Pensam, som over-
enskomsten siger. 
Sagen går videre i det faglige sy-
stem. 
 
 

Besøg på Svendborg 
Erhvervsskole. 
Besøg, med afbud af forbundets 
ungdomskonsulent.  
Vi fik fortalt om mulighederne i OK, 
og at man bla. kunne få tjekket kon-
trakt – løn mv. i afdelingen,. 
Der var 5 lærlinge som meldte sig 
ind straks, og et par stykker som fik 
blanketten med hjem. 
 
 

Randstad Vikarbureau 
Medlem fik af vikarbureau 1 uges 
opsigelse. 
Ved afdelingens indblanding rettede 
firmaet dette til 2 uger i alt 7.000,- 
 
 

 
 

Fra afdelingens lokale 
Miljø og arbejdsskade-
udvalg. 
 

Når skaden sker på ar-
bejdspladsen: 
Når uheldet er ude og en arbejds-
skade skal køres, oplever vi ofte 
at selve hændelsen ikke er be-
skrevet og kan dokumenteres. I 
en arbejdsskadesag er det den til-
skadekomne som skal bevise, at 
skaden skete på arbejdet for at 
løfte den juridiske dokumentati-
on. I anmeldelsen fra arbejdsgive-
ren står ofte: ” faldt ned af stigen 
og Peter slog ryggen” Det kan 
anbefales at alle på arbejdsplad-
sen hjælper hinanden med at be-
skrive hændelsen og notere ned 
om der evt. var nogen som så ska-
den ske. Der kan også tages bille-
der med mobiltelefonen, som vi 
alle har i lommen.  
I skadesager kan det ofte være 
den lille detalje som er afgørende 
for om sagen afvises eller aner-
kendes. Når først afgørelsen er 
modtaget, kan løbet være kørt for 
arbejdsskadesagen. 
Kontakt derfor altid Metal når 
skaden sker, også hvis du er i 
tvivl om den er anmeldt til Ar-
bejdsmarkedets Erhvervsforsik-
ring AES (arbejdsskadestyrelsen)  
Arbejdsgiveren har pligt til at an-
melde alle skader som sker på 
arbejdspladsen. DU har også pligt 
til at give din arbejdsgiver be-
sked, hvis du kommer til skade så 
hurtigst som muligt. Hvis du er 
arbejdsmiljørepræsentant, husk at 
sende dem ned i Metal for at få 
hjælp til deres sag.  
 
 

Viste du: 
At vi hjælper kan hjælpe dig med 
at få skrevet ned hvad der skete 
At vi hjælper dig med din ar-
bejdsskadesag og holder styr på 
den for dig 
At der kan være mulighed for er-
statning efter erstatningsansvars-
loven. 
 
 

 
 
 
 
 

Kemisk arbejdsmiljø: 
På baggrund af sagerne ved Sie-
mens og Vestas har vi meget fo-
kus på eksem, luftsvejssygdomme 
og allergi overfor epoxy og isocy-
ater. Undersøgelser har vist at 
stofferne findes inden for mange 
flere områder blandet andet glas-
fiberarbejde, smøre og kølemid-
ler, fugemasse osv. Det er vigtigt 
at AT vejledningerne følges me-
get nøje, da skaderne man pådra-
ger sig er varige. Arbejdstilsynet 
har meget fokus på dette og vil 
have skærpet opmærksomhed på 
dette. Symptomerne på skader er 
eksem hvor huden skaller af, kløe 
på hænder, håndled og arme, hof-
te, øget slim i luftvejene og næ-
sen osv. Husk at kontakte Metal, 
hvis du er i tvivl om der er pro-
blemer på arbejdspladsen med 
dette. Metal har faglige konsulen-
ter som kan hjælpe med råd og 
vejledning.  
 
Hvis du bliver langvarigt syg 
fra dit arbejde: 
Hvis du bliver langvarigt syg når 
du er i arbejde eller kommer ud 
for en arbejdsskade, er det vigtigt 
at der sættes tidligt ind i forhold 
til din ansættelse, således at der 
gøres alt for at du ikke mister dit 
arbejde. Dette gælder både fysisk 
og psykiske årsager herunder 
stress og lign. Hvis du tænker at 
der er tale om langvarig sygemel-
ding, har din arbejdsgiver og dig 
mulighed for at bruge Fast-Track 
ordningen som administreres af 
jobcentret. Ordningen er lavet for 
at modvirke at man mister sit ar-
bejde ved langvarig sygdom. 
Ordningen betyder, at der efter 
henvendelsen sættes ind med fast-
holdelse og vejledning senest 2 
uger efter henvendelse, hvor job-
centret normalt først kobles på 
efter 8 uger. Kontakt os for yder-
ligere oplysninger om mulighe-
den eller spørg din arbejdsgiver 
om muligheden. 
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Faglige sager fortsat: 
Lokalforhandling på 
Svendborg Fjernvarme 
Manglende feriefridage – fritvalg 
samt pension til en nyudlært for hele 
læretiden. 
Firmaet indvilligede straks i et uden-
omretsligt forlig med en efterbeta-
ling på ialt 85.697-. 
 

Husman`s auto 
Lærling ønsker frigørelse af lærlin-
gekontrakt, blot et år før han er ud-
lært. 
Afdelingen fik lavet et uddannelses-
bevis til medlem som automontør. 
Lærlingen kommer derudover til at 
betale firmaet 10.000 kr. for betalt 
kørekort og manglende indtjening i 
sidste læreår.  
Gebyr på uddannelsesbevis påhviler 
ligeledes lærlingen selv hvilket er 
450,00 kr. 
 

Vilstrup´s Varmeservice 
Fra medlem har vi modtaget div. 
løndokumenter da denne mener at 
der er mangler. 
Det viser sig følgende: 
 Der er slet ikke blevet betalt 

for feriefri dag på 2,5 % , i alt 
kr. 9.599,03  

 
 Fritvalgs ordningen er der 

betalt for med rigtig sats 1,3 
% frem til 28.02.2015, og den 
stiger så igen  til 1,7 % og så 
igen 01.03.2016 til 2 % ialt 

          kr. 1.652,54  
I alt manglende betaling kr. 11.251- 
Medlemmet har meddelt at pengene 
er betalt. Værdi kr. 11.252,- 
 
 

White-Web.dk 
Medlem har ikke fået løn, eller opsi-
gelse. 
Efter at vi mundtligt havde aftalt i 
telefonen, havde firmaet ikke efter-
levet aftalen. 
 Sagen er derfor videreført til Advo-
kat Andersen-Partners, med et 10 
dages påkrav, hvis der ikke betales 
indenfor den tidsramme, så anmodes 
der om konkursbegæring på virk-
somheden, så medlem kan få penge-

ne via Lønmodtagernes Garanti-
fond. 

 

Tillidsmandskonferencen 2016 
I år gik turen til Flensburgs værft med en rundvisning på værftet. 
Efterfølgende havde vi møde med de tillidsfolk som fortalte om hver-
dagen i Tyskland og om hvordan arbejdsforholdene var. 
Den tidligere fællestillidsmand Gerhard L. kom med et oplæg om for-
holdene. 
De mange deltagende TR-  AMR– repræsentanter som var med, fik 
syn for sagen om hvordan det er at arbejde i Tyskland.  
Vi var også inde at drøfte vikar området , og om hvilke udfordringer 
de havde,  og hvad det var vi skulle passe på i Danmark. 
Det var en oplevelsesrig og lærerig tur som godt nok satte mange  tan-
ker i gang, og at forholdene var så meget anderledes lige syd for den 
danske grænse. 
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Faglige sager fortsat: 
Automester Langeskov 
Medlem henvender sig i afdelingen 
for at fortælle at han havde modtaget 
et brev fra FerieKonto, hvor de gør 
opmærksom på at der mangler at 
blive indbetalt et beløb på kr. 425,27 
på medlemmets feriekonto, som 
hans arbejdsgiver ikke har indbetalt. 
Vi aftaler med medlemmet at vi 
skriver herom til arbejdsgiveren, 
med anmodning om at beløbet bedes 
være indbetalt, inden 10 dage fra 
dags dato, og fremsende os doku-
mentation for indbetalingen. 
Firmaet meddeler os at at penge er 
betalt, og sagen er hermed løst. Vær-
di kr. 425,- 

 

Marstal Værft  
Tillidsmanden henvender sig flere 
gange til afdelingen omkring en lo-
kalaftale de har med virksomheden, 
med et tilskud på omkring 5.000,- til 
klubkassen hvert år. 
Denne aftale overholder virksomhe-
den ikke. Vi har kontaktet virksom-
heden 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. 
Efterfølgende bliver vi påny kontak-
tet af tillidsmanden der ønsker at vi 
stiller denne sag i bero. 
Han og virksomheden har aftalt at 
de forsøger at løse problemet i for-
bindelse med lønforhandlingen.  
Sagen blev ikke løst og derfor har vi 
indledt en fagretlig behandling. For-
bundet har rettet henvendelse til 
virksomheden, som nu afviste sagen 
og indbetalte kr. 10.000,- på Klub-
bens konto. 
Sagen er hermed afsluttet Værdi kr. 
10.000,- 

 

Selvstændigt medlem  

Medlemmet manglede at modtage 
VEU godtgørelse. 
Afdelingen ordnede dette, og han fik 
de 836 kr. samt en positiv oplevelse 
af det fortsatte medlemskab, selvom 
han var blevet selvstændig.  

 

 

 

 

Husk som ledig at kontrollere din 
”Min postkasse på Dansk Metal” 
hver dag!! 

METAL A- KASSE SENDER BREVE ELEKTRO-
NISK.  

Siden 1. november sender a-kassen ikke længere papirbreve. Det er med 
andre ord lige så vigtigt at tjekke sin postkasse i Dansk Metal, som det er at 
tjekke sin papir-postkasse i opgangen eller i indkørslen.  
 
Et brev som elektronisk meddelelse 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.  
 
Samtidig udbygger a-kassen den digitale service pr. 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.  

 
 

Overenskomstforhandlingerne 2017. 

De to overenskomster, der er omfattet af forhandlingerne mellem DI 
og CO-industri, er Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-
faglærte arbejdere og Industriens Funktionæroverenskomst for tekni-
ske og administrative funktionærer. Disse overenskomster gælder 
direkte for cirka 6.000 virksomheder og omfatter cirka 230.000 med-
arbejdere. 

Forhandlingerne mellem de to organisationer føres af adm. direktør 
Karsten Dybvad og viceadm. direktør Kim Graugaard, DI, og af CO-
Industris formand, forbundsformand Claus Jensen og CO-industris 
næstformand, gruppeformand Mads Andersen 
 
 

Kravene vil efter et møde i Metals  hovedbestyrelse, blive indsendt til 
Co-industri, så de kan indgå i overenskomstforhandlingerne her i for-
året 2017. 

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
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi2vsSBxpbQAhUFkywKHepQCS0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.co-industri.dk%2FDA%2FNyheder%2FOK2012%2FPages%2FDownload.aspx&psig=AFQjCNH6nJgEL62L7d50Cb0ggWROKfPjlw&ust=1478604618721182
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Faglige sager fortsat: 
 Aircomfort   
Manglende lønudbetaling til medlem 
der var ansat hos Aircomfort, Blæk-
hatten 33 C, 5000 Odense -  
Medlemmet henvender sig i afdelin-
gen med ansættelsesaftale og løn-
sedler da han har et tilgodehavende 
ved sin tidligere arbejdsgiver . 
Vi sender kravet til virksomheden  
hvori vi anfører hvis de enige bedes 
indsætte beløbet på den tidligere 
medarbejders lønkonto inden 10 da-
ge, sker det ikke videresender vi 
sagen til Hovedforbundet til fagret-
lig behandling.   
Vi fik svar fra firmaet at de ville 
ikke betale så meget som en bøjet 25 
øre. Sagen blev derfor videresendt 
til forbundet, som aftaler et  mæg-
lingsmøde med firmaet  i sagen. 
Vi forhandlede sagen, men der var 
meget uenighed om de præsterede 
timer og diætudbetaling og beretti-
gelsen til pension.  
Det var også ret uheldigt at vores 
medlem meddelte 5 minutter før 
formødets start, at han ikke kom.  
På mødet blev vi dog enige om at 
der manglede udbetaling af overti-
mer, SH betaling, Pension, diæter, 
periodisk fradrag og ifølge vores 
dokumentation kunne det skyldige 
krav opgøres til 32.000,-  
Modkravet fra virksomheden var så 
at der både var udbetalt diæter og 
hotellet var også betalt af virksom-
heden. 
Vi opnåede et forhandlingsresultat  
med enighed om at virksomheden 
betaler kr. 25.000,00 inden 14 dage, 
til fuld og endelig afgørelse af sa-
gen. Hermed sluttede sagen Værdi 
kr. 25.000,- 

 
 
Elnegaard VVS  
Medlem henvender sig i afdelingen 
omkring manglende udbetaling af  
Feriedagpenge - vi indhemter oplys-
ninger ved tidligere arbejdsgiver og 
dokumentationen til Metals A-kasse. 
Der var manglende dokumentation 
for udbetaling af sygeferiepenge fra 
tidligere arbejdsgiver. 
Sagen blev bragt i orden og vi har i 
A-kassen udbetalt de manglende 
ferie dagpenge til medlemmet.  
Værdi 13.376,- 

 

 

Familietræf 2016 
I vores Metal region var det Legoland som skulle afprøves igen. 
Her var der omkring 3000 medlemmer med familier som tog imod 
tilbuddet og  besøgte denne dag  Billund.  
Vi var meget heldig med vejret, da der var kun et par enkelte dryp.  
Forbundets hovedbestyrelse har besluttet, at der igen i  år 2018  skal 
afholdes familietræf i juni måned. 

 
 
 



15 

 

Som faglært har du mulighed for at kvalificere 
dig til et supplerende uddannelsesbevis, imens 
du får stort set fuld løn! 
Der er flere af overenskomsterne som indeholde 
en kompetencefond. 
(Er du i tvivl om du er omfattet, så kontakt afde-
lingen) 
En god måde at komme i gang på, det er at kon-
takte en af de erhvervsskoler, som tilbyder den 
uddannelse som du gerne vil have et supp. Ud-
dannelsesbrev til. 
Skolen laver så en kompetenceafklaring på dig, i 
forhold til hvad du hidtil har arbejdet med og 
hvilke efteruddannelses kurser du allerede må 
have taget.  
Ud fra det, der er skolen i stand til at fortælle 
dig, hvad der skal til af yderlige kurser, samt 
eventuelt praktisk erfaring for at du kan få et 
ekstra uddannelsesbevis, helt uden at skulle gå 
til svendeprøve igen.  
Uddannelser som du kan få et supplerende ud-
dannelsesbevis til er: 
Automatiktekniker, datatekniker, it-
supporter, køletekniker eller smed (rustfri). 
Her til venstre vises et eksempel fra EUC-
Syd, på Automatiktekniker 
 

Husk, viden er lig med magt. Magten til at 
kunne arbejde med noget som er interessant 
og samtidigt få en anstændig løn for det. 
Alt sammen et spørgsmål om udbud og efter-

spørgsel, og har du en uddannelse i top ti, så 

har din løn også mulighed for at være der. 
Det er aldrig for sent at komme i gang. 

 

Supplerende uddannelses bevis ? 

Arriva Svendborg  

Medlemmet var i afdelingen og forklaret at han var ble-
vet fyret fra sit job på Arriva  
Medlemmet har været ansat siden 17. marts 1983 altså i 
36 år og medlemmet er 62 år. 
Vi rejste en sag for usaglig afskedigelse som vi sendte til 
forbundet. 
Forbundet bad os om tage et møde med ARRIVA om 
sagen der blev afholdt et Forhandlingsmøde på virksom-
heden den 15. august.  
Afdelingen fremførte vore synspunkter omkring usaglig 
afskedigelse af ældre medarbejdere med lang anciennitet. 
Virksomheden mente de havde gjort alt for at for at pla-
cere vores medlem, ligesom de havde sat ham på listen 
til virksomheds overdragelse til TIDE Bus. 
Medlemmet havde takket nej til at følge med de andre 
ansatte til TIDE Bus. 
 (Dette kunne medlemmet og tillidsrepræsentanten 
bekræfte, men det havde de bare glemt at fortælle 
Metal, da han var  af den mening at han var  ansat ved 
Bybusserne. 
 

Virksomheden fremlagde medlemmets ansættelsesbrev 
hvor der stod at han var ansat på værkstedet på adressen 
Godlandsvej 1 Svendborg, og dette værksted lukker Ar-
riva, og medarbejderne flytter over til TIDE Bus. 
Det var kun denne medarbejder der ikke ønskede det, og 
derfor var han fyret med overenskomstens varsel, til fra-
trædelse den 14. november 2016.  
Vi fasthold vores påstand om usaglig afskedigelse af 
vores medlem, og bad virksomheden fremkomme med et 
bud på hvordan vi kunne løse sagen. Virksomheden til-
bød kr. 30.000,- til løsning af sagen.  
Vi talte med vores medlem om tilbuddet, og risikoen ved 
at fast holde vores påstand om usaglig afskedigelse. 
Medlemmet ville gerne have sagen sluttet og mente at vi 
skulle tage mod tilbuddet. 
Vi  meddelte Arriva. Vores medlem får ud af vores for-
handling med virksomheden følgende: 
Fritstilling uden modregning 74 timer a 199,58 = 
14.768,92. Godtgørelse for at blive frem til udgangen af 
oktober 2016 = 60.000,00  
Godtgørelse i forbindelse med mødereferatet = 
30.000,00 Fratrædelses godtgørelse i henhold til § 38 
stk. 11 = 28.317,19 Godtgørelser i alt kr. 133.086,11. 
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Faglige sager fortsat: 
 
Bortvisning fra sin ar-
bejdsplads  
Sagen starter med 2 kolleger har en 
arbejdsopgave de udfører sammen 
og den slutter kl. 15.30 hvor den ene 
(A) kollega har fyraften og den an-
den (B) har vagt så han forsætter på 
jobbet.  
Da (A) møder på arbejde næste dag 
møder han sin foresatte i virksom-
heden (Ny mellemleder), der over-
fuser (A) og skælder denne ud for at 
han ikke har afleveret arbejdet kor-
rekt dagen før. Det (a) ikke enig i da 
(B) fortsatte på opgaven og var vel 
vidende om den opgave de havde 
udført. 
Bliver efter nogle møder med den 
øverste ledelse i firmaet bortvist. 
Der bliver afholdt mæglingsmøde i 
sagen på virksomheden, men her 
kunne vi ikke opnå enighed.  
Vores medlem har været ansat i 
virksomheden i 22 år uden på noget 
tidspunkt fået skriftlige eller mundt-
lige advarsler  
Sagen går videre til Organisations-
møde hvor sagen bliver drøftet. Par-
terne er enige om, at der indgås for-
lig i sagen på følgende vilkår:  
Senest med udgangen af X– mdr. 
2016 udbetaler virksomheden kr. 
200.000,-  
Hertil tillægges pension, som afreg-
nes til pensionsselskabet samt ferie-
godtgørelse. Ferie for optjeningsåret 
2015 og tidligere optjenings år an-
ses som afholdt og udbetales såle-
des ikke.  
Virksomheden oplyser, at 5 feriefri-
dage er afregnet. Hvis disse ikke 
måtte være afregnet afregnes disse. 
Overstående beskattes som løn og 
virksomheden indeholder og afreg-
ner skat heraf. Overstående er til 
endelig indfrielse af ethvert krav 
relateret til ansættelsesforholdet og 
dets ophør. Hermed betragtes sagen 
som afsluttet.  
Værdi kr. 269.000,- 
 
 

HE– biler 
Afdelingen foretog et løntjek for  
medlem ansat hos HE– biler. 
Det viste sig at der manglede afreg-
ning for feriefridag-frit valg på ialt 
8.096,55 kr. 
  
 

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. 
 
Vi kan anbefale app med navn Norton Snap 

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 finde  
DI/Co– industri overenskomsten. 

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: 
 
Accustrip—2 medlems-
sager. 
Den ene havde fået tilbageholdt no-
get løn, fordi han var fratrådt uden 
overholdelse af opsigelsesfristen 
overfor firmaet. Løntrækket er i nøje 
overensstemmelse med overenskom-
sten, så det kunne vi ikke gøre me-
get ved. 
Den anden havde modtaget løn fra 
kommunen, samtidigt med han hav-
de afspadseret fra Accustrip. 
Her kunne vi svært modsige os en 
modregning. Sagen dermed slut . 
 

Sørup smedie. 
Uopmærksom på fritvalgskonto, 
manglende indbetaling fra start 2012 
for 2 svende og en lærling.  
Firmaet udbetaler en efterbetaling, 
da det blot er uopmærksomhed!  
Medlemmerne modtager derved 
samlet i alt ca. 35.000,00 kr. i efter-
betaling.  
 

Husmands Auto—
løntjek 
Lærlingen var i afdelingen for at få 
et løntjek. 
Det viste sig at han havde et løntil-
godehavende der skyldtes en mindre 
satsfejl over tid. 
Der blev rejst et krav på ialt 
8.914,40 kr. 

 
 

INTEC A/S   
Et medlem der var ansat hos Inte-
cind i afdelingen med sin opsigelse 
fra virksomheden INTEC Kolding, 
Medlemmet har været ansat som  
funktionær siden 1. september, og 
bliver opsagt og fritstillet med 14 
dages varsel til fratrædelse den 7. 
oktober 2016. 
Opsigelsen er sådan set OK, men i 
det første kapitel står det at opsigel-
sen skyldes samarbejdsvanskelighe-
der.  
Vi kontakter derfor Direktøren for 
at foreholde denne om at samar-
bejdsvanskeligheder skal begrun-
des, eller vil det give karantæne i A-
kassen. 
Virksomheden fremsender en ny 
fyreseddel hvor der ikke står noget 
om samarbejdsvanskeligheder, og 
sagen er hermed løst. Værdi kr. 
12.540,- 

§ 25 Fritvalgs Lønkonto (side 46 i Co overk.) 
Stk. 1 
Virksomheden indbetaler på medarbejderens Fritvalgs Lønkonto 
1,3 pct. af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens 
frie valg. 
Indbetalingen reguleres 

1. marts 2015 til 1,7 pct. 
1. marts 2016 til 2,0 pct. 

Stk. 2 
a.  
Medarbejdere, der pr. 1. maj har ret til feriefridage, skal inden den 1. april 
hvert år vælge eller fravælge muligheden for at afholde en eller flere af fe-
riefridagene i det kommende ferieår, mod i stedet i denne periode løbende at 
få afsat yderligere 0,5 pct. af den ferieberettigede løn pr. fravalgt feriefri-
dag. Hvis alle fem feriefridage fravælges, afsættes der således yderligere i 
alt 2,5 pct. Det antal feriefridage, som ønskes afholdt, afvikles og betales 
efter de nugældende regler i § 18, stk. 2. 
 
§ 25 
Stk. 3 
For alle medarbejdere, der ikke får løn på søgnehelligdage, henlægges op-
sparingen på 4 pct. af den ferieberettigede løn til Fritvalgs Lønkontoen. 
Stk. 4 
På virksomheder, hvor der for medarbejdere omfattet af overenskomstens 
pensionsordning er aftalt et højere pensionsbidrag end 12 pct., kan virksom-
heden og medarbejderen aftale at indbetale det ekstra beløb til Fritvalgs 
Lønkontoen i stedet for til pensionsordningen. 
 
Ovenstående er ikke § 25 teksten i sin fulde ordlyd, men vi skal anmode 
dig om kontakt til afdelingen hvis du har yderlig spørgsmål herom. 

Arbejde i udlandet (a– kassen) 
Få overblik op hvad du skal være opmærksom på! 

 Du skal som udgangspunkt være forsikret mod ledighed i det land, 
hvor du arbejder, hvis det er inden for EØS. Hvis du arbejder uden for 
EØS skal du beholde din forsikring i Danmark. 

 Din danske a-kasse dækker dig ikke, hvis du opholder dig i udlandet 
og bliver ledig efter arbejde i udlandet. 

 Du skal være medlem af en dansk a-kasse, hvis du vil have ret til dan-
ske dagpenge, når du kommer tilbage til Danmark. 

 Du kan overføre dine beskæftigelses- og forsikringsperioder fra dit 
arbejde i udlandet. 

 Melder du dig ud af Metal A-kasse uden at være forsikret i 
det andet EØS-land, mister du din anciennitet i a-kassen. 
Det kan have konsekvenser for din ret til dagpenge og din 
ret til efterløn. 

 
Kontakt altid Metal A-kasse, inden du rejser til udlandet for at arbejde 
 

Arbejde i udlandet (overenskomsten) 
Få sikret, at din ansættelseskontrakt er i orden, hvis du er ansat i en virksomhed i 
Danmark og skal arbejde i udlandet. 

Redskaber til at sikre at din kontrakt er i orden 

 Hent eksempel på en ansættelseskontrakt for arbejde i udlandet. 

 Se tjekliste til din ansættelseskontrakt. 

 Send din ansættelseskontrakt til os, så tjekker vi, om din 
arbejdsgiver har oplyst dig om de ansættelsesforhold, 
som de skal. Du får svar inden for 24 timer. 

Læs nærmere herom 

http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=https://www.danskmetal.dk/FindSvar/dagpenge/Sider/Arbejde-i-udlandet.aspx
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Faglige sager fortsat: 
 
Plejehjemmet Åløkkepar-
ken – tjenstlig advarsel 
Sagen starter med at vores medlem 
blev indkaldt til tjenestelig samtale 
den 10 februar 2016, hvor han som 
medarbejder blev taget i at spise af 
maden i køkkenet. Han fik derfor en 
tjenestelig advarsel. Samtidigt blev 
medarbejderen tildelt et nyt tjeneste-
sted, hvor han skulle starte den 11 
februar med to dages introduktion, 
herefter starte med sine tjeneste lige 
opgave den 22. februar.  
Medarbejderen blev sygemeldt den 
11. februar, men startede aldrig op på 
det nye tjenestested. Sagen har været 
forhandlet flere gange, og der har 
været udfyldt Mulighedserklæring, 
uden medarbejderen kom i arbejde. 
Vi i Metal Sydfyn har forsøgt at ind-
gå forlig uden det kunne lade gøre at 
opnå enighed. 
Den 30-03-2016 modtog medarbejde-
ren sin opsigelse til fratrædelse den 
30. september 2016, der blev udbetalt 
fuld løn i opsigelsesperioden + 3 må-
neders fratrædelses godtgørelse, samt 
manglede afholdte 163,5 ferie timer, 
6. ferieuge med 37 timer, og seniorti-
mer med 29,6t. 
Manglede afspadsering af overarbej-
de 47 t., derudover udstedes der ferie 
kort optjent i 2015 og feriekort for 
optjeningsåret 2016.  
Der udbetales ved fratrædelse  
Ferietimer, 6. ferieuge, seniortimer, 
overarbejde kr. 52.046,55. 
 3 mdr. fratrædelse kr. 90.375,- Ferie-
kort for året 2015 kr. 45.187,50 Fe-
riekort for året 2016 kr. 33.890,63. 
I alt udbetalt kr. 221.499,68 + 6 
mdr. løn kr. 180.750,- = 402.249,68 

 

Speedway 
Dansk Metal er hovedsponsor 
for Metal Speedway League. 
Det betyder, at du som med-
lem kan komme gratis ind til 
samtlige matcher i Metal 

Speedway League. Som medlem af Dansk Metal kommer du gratis 
ind til samtlige matcher i Metal Speedway League. Og det uanset 
om matchen er i Grindsted, Esbjerg, Holstebro, Slangerup, Fjel-
sted, Holsted, Outrup eller Munkebo. Du skal blot vise dit Metal-
medlemskort ved indgangen. 
 

ALKA- Forsikringer 
Som medlem af Dansk Metal får du rabat på 

en lang række forsikringer hos Alka, bl.a. 

indboforsikring, fritidsulykkesforsikring og 

Metal Lønforsikring.  

Ungdomsforsikring for 18-29-årige 

Er du mellem 18-29 år, kan du få en ungdomsforsikring hos Alka til 123 

kroner om måneden. Det er ca. halv pris i forhold til andre forsikrings-

selskaber. Og selvrisikoen er sat ned til 1.099 kr. Ungdomsforsikringen 

dækker tyveri, brand, vandskade og alle dine ejendele - også din cykel. 

Den giver samtidig mulighed for retshjælp & ansvarsforsikring. 

Billig bilforsikring 

Medlemmer af Dansk Metal har derudover også mulighed for at tegne 

billigere bilforsikring hos Alka. 

I gennemsnit sparer 7 ud af 10 medlemmer af Dansk Metal 2.500 kroner 

om året ved at flytte deres bilforsikring til Alka. Af de 18-29-årige sparer 

7 ud af 10 i gennemsnit 4.000 kroner om året ved at flytte deres bilfor-

sikring til Alka. 

Dansk Metals gruppelivsforsikring i Alka 

Når du melder dig ind i Dansk Metal, bliver du samtidig omfattet af en 

gruppelivsforsikring hos Alka. Forsikringen dækker alle medlemmer af 

Dansk Metal og sikrer bl.a., at der bliver udbetalt op til ca. 70.000 kr., 

hvis du dør, før du bliver 54 år. 

Der er også inkluderet børnesum for børn op til 20 år. 

Gruppelivsforsikringen bortfalder, hvis du melder dig ud af Dansk Me-

tal. 

 
 
Forbundsformand Claus Jensen oplyser at erstatningerne i 
forbundets fritidsulykkesforsikring hæves, mens prisen fast-
holdes. 
Den årlige opgørelse på forbundets kollektive ulykkesforsikring 
viser, at vi har en skadesudbetaling på 72,8 % af den indbetalte 
præmie. 
Vi har derfor nu mulighed for at hæve erstatningssummen ved in-
validitet fra 400.000 til 438.000 kr. og summen ved dødsfald fra 
200.000 til 219.000 kr. 
Derfor fastholdes præmien i 2017 på fritidsulykkesforsikringen på 
38,- kr. og erstatningssummen hæves for invaliditet og dødsfald 
som beskrevet oven for. Du kan ”regne” med os,  

vi er til for dig i afdelingen! 
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Medlems SERVICE. 

 

METAL KARRIEREPLAN 
Dansk Metal har lanceret en ny medlemsservice – Metal KarrierePlan, – som gør det lettere at komme i 

gang med efter- og videreuddannelse. 

I dag kan det godt være svært at gennemskue, hvilke uddannelser der giver dig de bedste muligheder fx for 

at få nye opgaver på jobbet, højere løn eller måske et andet job.  

 

Det gør vi nu mere overskueligt med ”Metal KarrierePlan”. 

En KarrierePlan er en personlig plan, der tager udgangspunkt i det enkelte medlems erfaring, uddannelse 

og ønsker. 

”Med en KarrierePlan får kollegerne et meget konkret redskab, der giver dem overblik over den uddannel-

se, de optagelseskrav og de muligheder for tilskud, der er relevante for lige netop dem. 

Det skulle gerne få mange flere Metalmedlemmer til at tage efter- og videreuddannelse” på virksomheden. 

 

På Metals hjemmeside kan man klikke på linket, om hvilke uddannelser man ønsker og efteruddan-
ne sig i. 
 
Medlemmerne bliver derfra helt automatisk ledt videre til den afdelingen hvor de er medlem. 
 
I Metal Sydfyn har vi valgt at tage de 5 store uddannelser så som  

personvognsmekaniker, elektronikfagtekniker, automatiktekniker, smed og industritekniker.  
 
Nemt og uforpligtende. Du hører fra afdelingen inden for 24 timer (på hverdage). 

 

 

 

 

 

 

 

Metal KarrierePlan 

 

På denne side skal du svare på et par enkle spørgsmål og du får en plan over dit uddannelsesforløb og din 

økonomi under uddannelsen samt eventuelle adgangskrav.  

 

Scan 

http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=https://www.danskmetal.dk/Uddannelse/karriereplan/Sider/default.aspx
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-3v6Hm5fQAhVDKywKHbEJDvYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.danskmetal.dk%2FUddannelse%2FSider%2Fdefault.aspx&psig=AFQjCNFZnZ-5IOq7G45_D71EBX8g5U154Q&ust=14786275387744
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Faglige sager fortsat: 
 
SH Group A/S 
Ophævelse af uddannelsesforhold 
for en medarbejder –lærling- 
Lærlingens uddannelsesforhold 
drøftedes. 
På det foreliggende grundlag har 
forbundet ingen indvendinger mod, 
at virksomheden ensidigt ophæver 
lærlingens uddannelsesforhold. Op-
hævelsen har virkning pr. 13. juni 
2016 og kan ikke tilregnes lærlin-
gen. 
Hermed betragtes sagen som afslut-
tet. 

 

Svendborg Brakes ApS 
Uenighed omkring lokal lønforhand-
ling. 
- Sagen drøftedes. 
For så vidt angår lønforhandlingerne 
2016, blev parterne enige om, at 
medarbejderne omfattet af 
denne sag reguleres med virkning 
fra 1. marts 2016 med kr. 1,75. 
Virksomheden vil på sædvanlig vis 
udarbejde en liste over de af denne 
regulering berørte medarbejdere, 
som vil blive forelagt TR. 
Hermed betragtes sagen som afslut-
tet. 

Global Scanning Den-
mark A/S, 
Afskedigelse af beskyttede medar-
bejdere. 
- Sagen drøftedes. 
Forbundet anerkendte, at der forelå 
tvingende årsager for opsigelse af de 
beskyttede medarbejdere: 4 ialt. 
Opsigelserne sker til fratrædelse 31. 
oktober 2016.  
De beskyttede medarbejdere skal 
arbejde i opsigelsesperioden. Opsi-
gelserne udleveres i forlængelse af 
mødet. 
 

FFV Genbrug  Faaborg- 
Midtfyn 
Opsigelse af kutymer om kaffepau-
ser og rygning i arbejdstiden. 
Sagen drøftes 
Der var enighed om, at virksomhe-
den er frigjort for de to opsagte ku-
tymer pr.312. marts 2016.11.06. 
Hermed betragtes sagen som afslut-
tet. 

 

 

Ny højesteretsdom giver ny retspraksis ved kla-
gesager: 
Når man ønsker at klage over en arbejdsskadesag eller man ønsker 
sagen genoptaget grundet forværring, har AES ret til at foretage en 
ny vurdering til evt. ugunst for medlemmet.  
Dette vil sige, at hvis man tidligere har modtaget en erstatning for 
mengrad eller tab af erhvervsevne, er der altid risiko for at de vil 
ændre denne afgørelse til at man slet ikke skulle have haft.  
Praksis har været, at medlemmerne som har modtaget beløbet i 
god tro ikke skulle tilbagebetale.  
Ny højesteretsdom pr 1. september 2016 præcisere at hvis betin-
gelserne ikke har været tilstede ved den tidligere afgørelse, er der 
ikke lovhjemmel for afgørelsen. Det springende punkt er årsags-
sammenhæng mellem skaden og behandling ved lægen.  
Det betyder at AES har grundlag for at ændre deres afgørelse, så-
ledes at skaden ikke anerkendes og at der skal ske tilbagebetaling. 
AES har også muligheden for selv at tage en tidligere afgørelse op 
og behandle denne rent forvaltningsmæssigt.  
Der er ikke nogen retspraksis på hvor lang tid man kan gå tilbage i 
tiden. 
Vi har i afdelingen et medlem som fik tilkendt me´ngrad og tab af 
erhvervsevne i 2006, hvor sagen  blev startet på baggrund af an-
modning om genoptagelse. Der nu er kommet afgørelse på tilbage-
betaling. 
 
Vores anbefaling er at hvis man kommer til skade, skal man sø-
ge læge med det samme og sørge for at det kan dokumenteres i 
lægens journal. 

HAR I FØRERPLADSDÆKNING I 
FIRMABILEN? 
Mange virksomheder har udelukkende en 
almindelig ansvarsforsikring på deres firma-
biler, men ikke en såkaldt førerpladsdækning.  
Kommer du ud for en færdselsulykke i arbejdstiden vil du normalt 
være omfattet af arbejdsskadeforsikringen, men denne dækker ik-
ke tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte. Det kan du kun få 
dækket, hvis der gælder en ansvarsforsikring. 
En almindelig ansvarsforsikring dækker skader på andre involve-
rede i færdselsulykker end føreren af bilen, fx passagerer i bilen 
eller modparter i ulykken.  
Føreren af bilen er kun dækket af en ansvarsforsikring, hvis der er 
et andet motorkøretøj indblandet i ulykken, og det er der ofte ikke 
i fx glatføreulykker, hvor bilen ryger i grøften eller ind i et vejtræ. 
Virksomhederne kan derfor tegne en såkaldt førerpladsdækning, 
der vil dække føreren ved soloulykker. 
Inden glatføresæsonen starter er det derfor en god idé at undersø-
ge, om jeres firmabiler er omfattet af en førerpladsdækning. 
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Faglige sager fortsat: 
A/S Mogens Frederik-
sen Automobiler 
Bortvisning af arbejdsmiljørepræ-
sentant. 
- Sagen drøftedes. 
Sagen forligtes uden præjudice for 
andre sager tillige med den beslæg-
tede sag, der er begæret fællesmøde 
i den 2. marts 2016, og som forbun-
det gav tilsagn om at trække tilbage, 
således til fuld og endelig afgørelse 
af de rejste sager. 
Der var enighed om, at vores med-
lem ansættelsesforhold er ophørt den 
22. februar 2016.  
Virksomheden betaler løn frem til 
denne dato. Virksomheden betaler 
en godtgørelse på kr. 50.000,00. Kr. 
8.000,00 af disse kr. 50.000,00 er 
særlig fratrædelsesgodtgørelse i hen-
hold til ligningslovens § 7U. 
Fratrædelsesgodtgørelsen betales 
samtidig med sidste lønudbetaling. 
Hermed betragtes sagen som afslut-
tet. 
Værdi i alt kr. 50.000- 
 

SH Group A/S 
Forskudt tidstillæg ved arbejde un-
der manglende varsel til vores med-
lem ansat i firmaet 
.- Sagen drøftedes. 
Den konkrete sag blev løst ved, at 
virksomheden til medarbejderen 
udbetaler løn for mandag i  med 7,4 
timer (normal timeløn) + overtidsbe-
taling. Beløbet reguleres ved næste 
lønudbetaling. 
Parterne fastholdte deres forskellige 
synspunkter i forhold til det princi-
pielle spørgsmål om aflønning i for-
bindelse med manglende varsel af 
forskudt tid, jf. reglerne i Industriens 
Overenskomsts § 14, stk. 3. 
Hermed betragtes sagen som afslut-
tet. 

LG– sager til udbetaling 
Sabroe Detail  
LG sag Afsluttet Kr. 69.917,01 
Medeq A/S    
LG sag Afsluttet udbetalt brutto kr. 
138.186,67  
Medeq A/S    
LG sag Afsluttet udbetalt brutto kr. 
132.614,34 
Medeq A/S  
LG sag Afsluttet udbetalt brutto kr. 
122.638,85 

Hye Buchholt Aps  
LG– sag afsluttet udbetalt brutto kr. 
15.046,31 kr  

 
 
 
 

 
 
Metals efterløn & pensionistklub i 
Svendborg. 
Her lidt om Metals efterløn & 
pensionistklub.  Vores med-
lemstal på nuværende er 68, så 
der er plads til flere. 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 du følge på klubbens hjemmeside.              
Klubformand  Erik Myrebjerg Hansen    30360162   

Mail: ke.myrebjerg@youmail.dk                                                                                

 

Metal efterløns & pensionistklub i 
Faaborg. 
Det kan oplyses at vi er pt. ca. 50 medlemmer 
i klubben, men der er selvfølgelig plads til fle-
re nye medlemmer. 
Vi savner faktisk at få nye pensionister og ef-
terlønsmedlemmer ind i klubben. 
Der er plads til flere, og kontingentet i år 2017 

har klubben besluttet, at kontingentet er 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. 
Alle til meldinger skal ske til klubformand Bjarne Ni-
elsen, enten på tlf. 40473282 eller  
mail: bjarneklarskovn@gmail.com  
Hvis du ønsker et medlemskab skal du blot henvende sig til Bjarne 
Nielsen. 
Der henvises i øvrigt til klubbens egen hjemmeside hvor program 
m.v. er opdateret. 
 

Seniorklubben på Ærø—ny klubformand! 

Klubben har valgt ny formand som er  Laurits J. Andersen. Laurits 
kan du kontakte for evt. medlemskab. 

Du kan få kontakt til Laurits på tlf. 6252 2111/2449 4549 
Mail: llthang@hotmail.com 

Klubben har desværre ikke egen hjemmeside. 
Klubaktiviteter udsendes med post til dens 
medlemmer. 

 

 

                                                                                     

mailto:bjarneklarskovn@gmail.com
http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=http://www.metalseniorklubsvendborg.dk/
http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=http://metalseniorklubfaaborg.123hjemmeside.dk/
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Kongressen 2016. 
Nu hvor kongressen i Dansk Metal er over-
stået i september mdr. 2016, har jeg her be-
skrevet hvordan kongressen overordnet er 
forløbet: 
Først skal jeg udtrykke at jeg syntes at det var en rig-
tig god kongres. 
På kongressen var der god opbakning i forbindelse 
med både resolution og handlingsplaner og forbun-
dets love, ligesom der også var stor opbakning til 
den nyvalget ledelse. 
Hvad debatterne på kongressen angår var de vel nok 
lidt tandløse, idet der blev udvist stor tilfredshed 
med forbundets virke igennem den sidste kongrespe-
riode 
 
Vi kom vidt omkring, men vi kom også i dybden på 
nogle af de mest centrale områder Og det er vel nød-
vendigvis også ret vigtigt. 
Mange af kongresdeltagerne mente det var en alt for 
rolig kongres. 
Sådan så forbundsledelsen ikke på ser jeg slet ikke 
på det, for når vi ikke var mere uenige, så betragtes 
det som udtryk for, at vi i hele forbundet er gode til 
at arbejde sammen. 
 
Vi er rummelige og i stand til at tage hinandens 
holdninger ind i arbejdet og det er kun godt. 
Jeg synes især, det var vigtigt, at vi fik kongressens 
opbakning til tre visioner, vi kommer til at arbejde 
indgående med i denne her kongresperiode. 
For det første visionen om, at vi skal være med til at 
skabe et Danmark, som suger job og investeringer til 
sig. Man kan sige, at det er Produktionsdanmark 2.0, 
for vi skal ikke bare sikre, at det kan betale sig at 
producere i Danmark. 
 
Nu bliver det vores mål, at Danmark kommer et 
skridt foran resten af verden – på ny teknologi og på 
medarbejdere, der har styr på den nye teknologi. 
Her skal vi selvfølgelig give Metal-medlemmerne 
alle muligheder for at komme helt i front. 
Men vi skal også op i højere gear, når det gælder ef-
teruddannelse og ikke mindst videreuddannelse af 
faglærte. 
 
Trepartsaftalen fra sidst i august er et godt udgangs-
punkt, ligesom jeg tror, at vi kan få meget godt ud af 
trepartsforhandlingerne om VEU-området efter OK-
forhandlingerne til foråret. 
Som I ved er vi faktisk ganske gode til at tiltrække 
nye medlemmer. Til gengæld kan vi godt have lidt 
sværere ved at fastholde dem. 
Det er derfor, det er alfa og omega, at kollegerne op-
lever, at de får helt konkret værdi for kontingentet i 
Metal. 
Uanset om de har overenskomst eller ej. Uanset om 
de løber ind i problemer på jobbet eller ej. 

 
Det betyder, at vi skal 
fortsætte med at for-
handle resultater hjem 
til medlemmerne gen-
nem overenskomster 
og tiltrædelsesaftaler. 
Men det betyder også, at vi skal udvikle servicepro-
dukter til medlemmer, som faktisk ikke løber ind i 
problemer i deres arbejdsliv. 
 
Når det gælder lovarbejdet på kongressen fik vi dæk-
ket ikke mindre end 31 ændringsforslag fra afdelin-
gerne dækket ind med vedtagelsen af løbenummer 
45. 
Det var kongressens beslutning, at udvalget skal væ-
re hurtigt arbejdende. 
Der skal ligge en indstilling til HB allerede i decem-
ber i år om de ”Retningslinjer for ungdomsarbejdet i 
Dansk Metal”, der kan sætte en fornuftig struktur på 
såvel afdelingernes som forbundets ungdomsarbejde. 
 

På foto ses de delegerede fra Metal Sydfyn, set fra 
højre er det Finn Hansen Ideal, Martin Pedersen Da-
mas, Ole Raun Heden Maskinforretning, Carsten Pe-
dersen Valsemøllerne, Lillian Jensen Afdelingen, 
Jørgen Hansen Vestas, og undertegnede. 
Hilsen Freddy Knecht—afdelingsformand.  
 
 

Metal Sydfyn har i år pr. 01.11 skaffet 69 

medlemmer i arbejde, bl.a. fordi tillids-

repræsentanterne gør arbejdsgiverne 

opmærksomme på, at de kan ringe til 

Metal Sydfyn, når de har brug for folk – 

og det benytter arbejdsgiverne sig i sti-

gende grad  af. 

Det er for tiden mest mekanikere, ser-

viceteknikere/reparatører, automatiktek-

nikere og klejnsmede, der 

efterspørges. 
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Nedenstående medlemmer har i løbet af 2016  

haft jubilæum som medlem af   

Dansk Metal i henholdsvis 25-40-50-60-70 og 75 år. 

Allan Iskov Mejdal Hansen 25 år 

Anders Vilhelm Kaspersen 25 år 

Benny B. G. Pennerup 25 år 

Bent Eglin 25 år 

Bjarne Sørensen 25 år 

Brian Mikkelsen 25 år 

Chresten Lauritsen 25 år 

Chriss Michael Plaku 25 år 

Claus Rasmussen 25 år 

Frederik Mikkel Frederiksen 25 år 

Gunnar Bastholm 25 år 

Hardy Jensen Høj 25 år 

Henrik Folke Møller Hansen 25 år 

Henrik Michael Andersen 25 år 

Jakob Kjeldmann 25 år 

Jan Torben Pedersen 25 år 

Jens Snedevind 25 år 

Jens Tolstrup Rasmussen 25 år 

Jesper Jørgensen Buk 25 år 

Jesper Nørregaard 25 år 

Jesper Vilhelmsen 25 år 

Jørgen Mørkenborg 25 år 

Kim Franck Bødskov 25 år 

Knud Berg Sørensen 25 år 

Kurt Duus Andersen 25 år 

Lars Peter Klausen 25 år 

Laurits Johannes Andersen 25 år 

Michael Thomsen 25 år 

Michael Tofte Holm 25 år 

Mogens Frederiksen 25 år 

Morten Løngaard Christensen 25 år 

Morten Ole Jensen 25 år 

Ole Larsen 25 år 

Ole Riken Madsen 25 år 

Palle Mikael Lamp 25 år 

Palle Rasmussen 25 år 

Peter Christian M. 25 år 

Peter Edvard Andersen 25 år 

Poul Bogetoft Larsen 25 år 

Rasmus Daniel H. Hansen 25 år 

René Juul Jørgensen 25 år 

René Nordstrand 25 år 

René Simonsen 25 år 

René Simonsen 25 år 

Steffen Andersen 25 år 

Svend Denning Petersen 25 år 

Søren Thybo Kristensen 25 år 

Søren Aaskov 25 år 

Tim Lau Andersen 25 år 

Torben Hansen 25 år 

Agnus Gravesen Jensen 40 år 

Andre Akselsen Larsen 40 år 

Bent Roylund 40 år 

Berndt Schrøder Johansen 40 år 

Børge Theill Hansen 40 år 

Ejgil Pihl Christiansen 40 år 

Erling Christensen 40 år 

Flemming Bruun 40 år 

Frits Bjørn-Eriksen 40 år 

Hans Brandt Rasmussen 40 år 

Hans Peter Lundsgaard 40 år 

Hardy Jensen 40 år 

Henrik Nielsen 40 år 

Herluf Emil Jensen 40 år 

Jan Knudsen 40 år 

Jan Mollerup Richardt 40 år 

Jens Christian Nielsen 40 år 

Johan Julius Bjerring 40 år 

John Bent Jensen 40 år 

John Jensen 40 år 

John Poul C. Schøneberg 40 år 

Jørn Ivar Jensen 40 år 

Jørn Peter Hansen 40 år 

Jørn Steen Dreyer 40 år 

Kurt Evald Navne 40 år 

Kurt Lund Wandsøe 40 år 

Lars Henning Nielsen 40 år 

Michael Milandt Petersen 40 år 

Niels Jørgen Skelbo 40 år 

Niels Ove Abildgaard 40 år 

Søren Erik Jørgensen 40 år 

Søren Hansen 40 år 

Torben Ulrik B. Rasmussen 40 år 

Torben Zingsdorff Holstebro 40 år 

Jan J. Krog Christoffersen 60 år 

Svend Aage Rasmussen 60 år 

Ove Bjarne Nielsen 60 år 

Erik Barfod Christoffersen 60 år 

Frede Rasmussen 60 år 

Bent Vilfred Rasmussen 60 år 

Bent Petersen 60 år 

Christen Sigurd Petersen 70år 

Harry Marius Henningsen 70 år 

Leo K. Corfitzen 50 år 

Peter Gottwald 50 år 

Ole Pelle Petersen 50 år 

Kurt Mogens Rasmussen 50 år 

Henrik Erland Garbers 50 år 

Jørgen Eigil Jespersen 50 år 

Tommy Petersen 50 år 

Kim Christensen 50 år 

Leif Nielsen 50 år 

Bjarne Ivan Gudberg 50 år 

Kurt Henning Breum 50 år 

Steen Bo Verner 50 år 

Kurt Hansen 50 år 

Otto Rasmussen 50 år 

Kaj Erik Kristensen 50 år 

Kaj Arnold Hansen 50 år 

Knud Axel Malmos 50 år 

Jørgen Harry Prindsholm 50 år 

Poul Erik Jørgensen 50 år 

Arne Arnoldsen 50 år 

Bjarne Nielsen 50 år 

Bent Møller 50 år 

Preben Laursen Vibæk 50 år 

Jan Larsen 50 år 

Jens Willi Kragh 50 år 

Bjarne Hansen 50 år 

John Per Hvidtfeldt 50 år 

Poul Aage Eriksen 50 år 

Niels Ejersbo Hansen 50 år 

Tage Kromann Møller 50 år 

Erik Westh 50 år 

Jørgen Karl Nielsen 50 år 

Hans P. J. Sørensen 50 år 

Kurt Bech 50 år 

Aage Børge Hansen 50 år 

Viggo Kaj Hansen 50 år 
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Top og bund i afdelingen pr. oktober kvartal 2016 

 Lønoversigt!  

 Antal medarb. Timeløn 
Afdelingens 10 højest place-
rede  

 

Ringe Maskinforretning A/S 12 196,50 

Arriva Danmark A/S 3 196,33 

C. C. Jensen A/S 46 196,20 

Eldan Recycling A/S 39 195,09 

Heden Maskinforretning A/S 24 193,50 

Nassau Door A/S 5 193,92 

BCM Transtech A/S 1 190,00 
Marstal Fjernvarme A M B 
A 

1 183,23 

Maskinfabriken Argos, Faa-
borg ApS 

6 188,53 

O. K. Service Broby ApS 3 188,00 

   

Afdelingens 10 lavest placerede 
  

Hotec Polerteknik ApS 1  135,00 

Autohuset Faaborg ApS 1  150,00 

Horne Auto v/Erik Weisbjerg 4  150,00 

Materialegården Ringe 2  150,63 
Ebbe Sørensen Automobiler 
A/S 2  153,66 

Storm Container Aps 1  154,50 

Kettek ApS 2  155,00 

C.A. Larsen Automobiler A/S 7  155,89 

Aluventa A/S 3  156,00 

Den Selvejende Institution 
Søby Havn 2  156,42 

   

Den samlede lønstatistik for afdelingen kan du se på vores hjemmeside, hvor 
alle de tilgængelige indkomne lønoplysninger ses. 
 

Hovedbestyrelsen har besluttet at vi i Dansk Metal fremover overgår til halvårlige 
lønstatistikker.  
De kvartalsvise taktreguleringer vil fortsat komme ud pr. kvartal, men ikke den sam-
lede lønstatistik 


