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Endelig kunne generalforsamlingen holdes
Men det blev i hård konkurrence med sommer og fodbold
Det var i hård konkurrence med hedebølge og fodboldkamp, da formand Torben Knudsen gik på
talerstolen til den stærkt forsinkede forårsgeneralforsamling i 3F Bygningsarbejderne Fyn forleden.
Alligevel samlede generalforsamlingen godt 50 medlemmer, selvom nogle måtte vende om i døren, fordi de ikke
havde en frisk Coronatest. Der blev ikke gået på kompromis med kravene fra myndighederne om enten en
negativ test eller Coronapas.
Virtuelle møder
Netop coronaen har gjort 2020 til et udfordrende år
med en kombination af hjemmearbejde og
fremmøde på kontoret for de ansatte.
- Men byggepladserne fortsatte og har været med til at
holde samfunds-hjulene i gang, begyndte
Torben Knudsen sin beretning.
Afdelingen var klar så ingen medlemmer skulle ringe
forgæves, selv om flere
medarbejdere arbejdede hjemmefra. Der har været
holdt virtuelle møder, hvor det ikke har kunnet lade sig
gøre at mødes fysisk.
Rekord i opmåling
Man kunne tro, at lukning af det meste af samfundet
også fik indflydelse på byggebranchen, men
det var ikke tilfældet.
- Fysisk synlighed har været mindre på pladserne. Til
gengæld har opmålerne haft travlt som aldrig
før, og pandemien har ikke hindret, at der har været
sager og arbejde til de ansatte, sagde Torben
Knudsen.
Hos tømrerne har der været opmåling for 27,3 mio. kr.
med en gennemsnitsløn på 258 kr. i timen.
Murerne fik opmålt for 31,2 mio. kr. til en gennemsnitsløn på 334,36 kr. i timen og for bygge- og
anlæg blev der opmålt for 27,9 mio. kr. til en gennemsnitsløn på 285,46 kr. i timen.
På arbejdsskadeområdet er der inddrevet lige knap 8
mio. kr. og 149 sager er afgjort og lukket.
- Det betaler sig på mange områder at være medlem af
en rigtig fagforening, fastslog Torben
Knudsen.

Tæt på fuld beskæftigelse
Med udgangen af 2020 var der 4269 forbundsmedlemmer i afdelingen, en stigning på 72 i forhold til året
før.
- Men der er fortsat et stort potentiale ude på pladserne, og vi skal i afdelingen sammen med jer,
sørge for, at vi får flere medlemmer, opfordrede Torben
Knudsen forsamlingen.
Der er tæt på fuld beskæftigelse, stort set alle medlemmer er i gang. Ledigheden har været på 172
medlemmer i gennemsnit. Næsten alle har 2-4 ugers
ledighed, inden der er nyt job.
- Vi forsøger at have overblik over, hvor der bliver ledige, og hvor de kan komme hen, også
arbejdsgiverne ringer efter folk, sagde Torben Knudsen.

Ramt af social dumping
- Social dumping har været en stor udfordring i
2020, og ikke mindst for byggebranchen.
De udenlandske arbejdere er bange for at blive fyret
eller sendt hjem, så de er svære at få i tale.
- Men vi skal blive ved med at kæmpe for vores overenskomster. I skal være med til at tage en snak med de udlændinge, I møder. Det er et langt sejt træk, men det
skulle nødigt være de underbetalte, der bliver tilbage på
arbejdsmarkedet, når bøtten vender, sagde Torben
Knudsen.
Det fik ham samtidig til at komme med endnu en opsang:
- Kun 56 procent af Byggegruppens medlemmer stemte
ved den seneste overenskomst. Det er et
problem, det er faktisk den gruppe, hvor stemmeprocenten er lavest!
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Et lukket byggeri
Nyt OUH og Facebook-byggeriet har været en stor
mundfuld i 2020.
- Det kører rimeligt på OUH, hvor vi kører sager og der er
tegnet nogle overenskomster, men der er ikke mange,
der vil snakke med os. Anden etape på Facebook er ikke
nemmere, og her har man brugt Corona som undskyldning for ikke at lukke os ind, nævnte Torben Knudsen.
I Byg til vækst har der været 703 i snusepraktik, hvoraf
380 er videre i job eller uddannelse. Vi får
mange henvendelser fra firmaer, der er interesserede,
men jobcenteret følger ikke helt med endnu.
Tidlig men lav pension
- Vi fik ret til tidlig tilbagetrækning, men det er ikke en
fyrstelig betaling. Den ligger på 13.800 om
måneden, så det bliver mere af nød end af lyst. Foreløbig er pensionsalderen sat til 69 år, så kampen fortsætter, for vi vil gerne kunne gå på pension i stedet for
at kravle, sagde Torben Knudsen.
Samtidig skal der kæmpes for en forbedring af dagpengene for at hindre, at uligheden bliver
større.
3F Bygningsarbejderne Fyn vil fortsat sætte medlemmet
i centrum ved at give professionel og
fagligt kompetent service til hvert enkelt medlem, der
henvender sig. Vi vil være synlige på
byggepladserne, i skoler, udvalg og politisk.
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Der har været lidt færre lønudgifter og færre udgifter til
rejser og fortæring, men til gengæld højere administrationsomkostninger. Medlemsaktiviteterne begrænser sig
til 900.000 kr.
Det samlede resultat endte på knap 3,7 mio.kr.
Knap 1,2 mio. kr. overføres til uddannelsesfonden,
mens resten overføres til formuen.
Valg
Der var genvalg af næstformand Michael Frederiksen,
organisationssekretær Annette Just og faglig
sekretær Bruno Kania.
Til bestyrelsen var der genvalg af tømrer Camilla Rönfeld, murer Carsten Riis Jensen, murer Jan
Østergaard Nielsen, tømrer Kenneth Sulstad Hansen,
tømrer Lars Tjørnvig, og asfaltarbejder Poul
Birkholm.
Også suppleanterne blev genvalgt. Det er Gert Schmidt
Larsen, jord & beton, murer Jan Skiøth og
murer René Schultz.
Bilagskontrollanterne Bjarne Andersen og Peter Svensson blev genvalgt sammen med deres
suppleanter Michael Lundberg og Tue Mortensen.
Fanebærer er fortsat Tue Mortensen med Erling Mortensen som suppleant.
Revisorinstituttet blev genvalgt som revisor det kommende år.
Til den kommende kongres er formand Torben Knudsen,
næstformand Michael Frederiksen og A-kasseansvarlig
Sten Jensen fødte medlemmer.
Desuden valgte man organisationssekretær Annette Just,
faglig sekretær Lars Gregersen, faglig sekretær Bruno
Kania, tømrer Kenneth Sulstad Hansen, tømrer Tina Hieronymus, murer Jan Østergaard Nielsen og Villiam Madsen fra bygge- og anlæg.

Regnskab med overskud
Der har i afdelingen været en indtægt på godt 16 mio.kr.
- Men de er også brugt næsten alle sammen, konstaterede bogholder Knud Detlevsen, da han
fremlagde regnskabet.
Afdelingen har i løbet af 2020 fået yderligere 72 medlemmer, og det gav 14,5 mio. kr. i kontingent.
Dertil kommer andre indtægter på knap 1,6 mio. kr.
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