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Leder
Det er som om julen kun 
lige er overstået, men 
ikke desto mindre så 
starter sommertiden lige 
om lidt. Tiden går hurtig 
når der er gang i så man-
ge ting som der er i 3F 
Als – din afdeling.

Vi holder jubilarfest for alle jubilarer fra 10 års 
og opad. Vi holder arrangementer om Pen-
sion og den nye ferielov. Vi holder møde når 
der skal indhentes forslag til den nye over-
enskomst – og vi holder møde når forliget 
foreligger.
Her har I mulighed for at høre hvad det be-
tyder. Denne gang er det på industriens om-
råde. Det kunne også være møder om Pia-
no- og orgelbyggerne, eller møbelindustrien, 
eller emballage eller transport, byggeri eller 
- eller.
Vi har rigtig mange overenskomstområder. 
Men de fleste medlemmer har vi på industri-
området, så derfor er det her der er møde. 
Alle andre områder er i velkommen til at 
komme ind i afdelingen og høre om.

Nu er der indgået forlig – og du får på et tids-
punkt en stemmeseddel tilsendt.
Men hvad betyder forliget for dig på 
industriområdet? Bl.a. kommer det til at 
betyde at der er en stor stigning på fritvalgs-
kontoen og dermed noget til alle. Og her er 
det også protokollat nr. 45, nemlig arbejds-
giverens pligt til ved ansættelsesforholdets 
ophør skriftligt at skulle oplyse om ’restbe-
holdningen’ af ikke-afholdte feriefridage.
Derudover er der også at aftalt uddannelse 
bliver permanent. 

Det bliver en stor hjælp for vore valgte Ar-
bejdsmiljørepræsentanter at de nu får frihe-

den til at deltage i Forbundets relevante ar-
bejdsmiljøkurser og får stillet IT til rådighed. 
Der er forlængelsen af fuld løn under syg-
dom, som også stadig er tiltrængt. Så er der 
øremærket barsel til den ’anden’ forældre 
MED fuld løn. Der er generelt stigning på 
alle satser.  Lærlinge får også et stort løft 
og at der skal betales pension allerede med 
2 måneders anciennitet, hvilket virkelig vil 
kunne mærkes på den lange bane. 

Så der altså rigtigt mange gode ting i den 
indgåede aftale. Og når afstemningen om 
Overenskomsten er gennemført kommer de 
lokale lønforhandlinger.
Og ja, arbejdsgiveren har fået ret til at med-
regne de stigninger der er på overenskom-
sten. Det har de såmænd gjort hele tiden. Og 
hvis I nu beslutter jer til at I vil bakke jeres TR 
endnu mere op under lønforhandlingen, så 
skulle pokker da stå i det!

Det kræver at I snakker om jeres forvent-
ninger og hvad I tjener. Der er opstået en 
tendens til at lønnen skal holdes hemmelig 
overfor alle. Alle tror de tjener mest og at 
de ligger nummer ét på top ti listen. Og hvis 
man gør det, er det jo fedt, men det er da 
endnu mere fedt at få det bekræftet (eller 
afkræftet), så man kan finde ud ad hvad man 
skal gøre for at stige. Eller hjælpe med at 
kollegaerne kommer med op i top ti. På den 
måde vinder alle ved det.

I bladet denne gang kan I igen læse om 
mange spændende ting. Både gode faglige 
ting, men også mere af de hyggelige – eller 
tankevækkende ting. Også he burde vi tage 
snakken med vores kollegaer. Vil vi være med 
til at der foregår social dumping? Eller tæn-
ker man bare at så længe det er noget det 

Vær aldring fange af din fortid – det var kun en lektie, ikke fængsel på livstid.
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Vindere

Vinderne ønskes hjertelig tillykke.
Præmien kan hentes i afdelingen.

Vindere ’Find fem fejl’

Tina Truelsen
Naurvej, Havnbjerg

Inge Skov
Skovhaven, Nordborg

Hans Chr. Lauritzen
Fr. Christians Vej, Augustenborg

sker ved udenlandske chauffører eller kinesi-
ske kokke, så rager det ikke mig.
Men det gør det. Det rager dig OG din ar-
bejdsgiver. Du bliver presset ind i en ned-
adgående spiral fordi nogen er billigere end 
du er. G din arbejdsgiver bliver også presset. 
Langt de fleste af jeres arbejdsgivere er gode 
og har ordnede forhold. Men hvis de bliver 
presset på prisen af slynglerne, som ikke vil 
betale en ordentlig løn og ordnede forhold – 
så får din arbejdsgiver svært ved at holde på 
kunderne.

Så også her har vi en fælles interesse med 
arbejdsgiver. Dem skal vi også stå skulder 
ved skulder med. Det er en Win-Win (uanset 
at der er nogle direktører der får en uanstæn-
dig høj løn).

Det der 
også er 
vigtig at 
forholde 
sig til, 
er afde-
lingens 
general-
forsam-
ling. Jeg 
kan ikke 
sige det 
tit nok. 

Det er her DU bestemmer hvad der skal ske i 
afdelingen. Både med hensyn til aktiviteter, 
kontingent, antal personale, beliggenhed. 
Men hvis du skal tage stilling til det, så er det 
rigtig godt du hører noget om hvordan det 
foregår i dagligdagen. 

Hvad er det vi får tiden til at gå med. Og 
hvad du synes vi skal få tiden til at gå med – 
og pengene. Det er også her du møder dem 

der sidder i bestyrelsen og udvalg. Det er en 
rigtig god mulighed for at høre hvad de laver.

Da det er 15.ende gang at vi holder general-
forsamling som 3F, gør vil lidt ekstra ud af 
det. Der vil være oplægsholder, der vil være 
en meget mere spændende og levende be-
retning. Og vi slutter af med lidt tapas og en 
enkelt øl.
HUSK – den 27. marts kl. 17.00 - på Hotel 
Nørherred Hus.
Vi ses!!

Pas godt på dig selv og dine
Marita

Man må aldrig kaste med bowlingkugler, hvis man selv er en kegle.
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Skal du også 
have en op-
levelse af de 
store, så kom til 
3F’s generalfor-
samling d. 27. 
marts som bli-
ver skudt i gang 
af  Josef Ema-
nuel Hubertus 
Piontek, eller 
måske kender 
du ham bedre 

når han hedder Sepp Piontek,  
Før Sepp Piontek kom til Danmark var 
landskampresultaterne næsten altid på 
plads, Danmark tabte næsten altid, og 
de store kampe i de år var arvefjendeop-
gøret mod Sverige som i mange år fyldte 
parken. 
 
Men for tilhængere af landsholdet blev 
1979 et skælsættende år for dansk fod-
bold, efter et landstrænerjob på Haiti 
blev hans næste stop Danmark, og der-
med var et vendepunkt for landsholdet 
på vej.
Spillerne var ikke glade for udsigten til at 
få en ”tysker” som træner, men efter et 
lille halvt år var kanterne filet til fra beg-
ge sider, og forståelsen for Sepp’s ideer 
var begyndt at gå op for spillerne, han 
kunne hjælpe dem til tops.
Sepp Piontek lærte hurtig det danske 

sprog, fik udskiftet ’de’ til ’du’ uden at 
respekten forsvandt, og resultaterne be-
gyndte at indfinde sig, man kom til EM 
i Frankrig i 1984 og 2 år senere, var der 
dansk folkevandring til Mexico og VM.  
 
Folkeligt blev holdet hele Danmarks 
kæledægger, og var blandt de bedste i 
verden.
Sepp Piontek stoppede som træner for 
landsholdet i 1990 
 
Så er du til lun humor og gode historier 
så kom, samtidigt kan du gøre din indfly-
delse gældende på årets generalforsam-
ling i 3F Als

PCL

Josef Emanuel Hubertus Piontek 
    og generalforsamling i 3F Als

Lærerne åbner døren. Man går selv ind.
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Så kom Overenskomsten i hus… næsten, 
for nu skal resultatet ud til afstemning 
og det er så op til dig og mig om at 
godkende den. Efter sigende skulle der 
have været hårde forhandlinger mellem 
arbejdsgiverrepræsentanter og lønmod-
tagersiden.

Aftalen spænder vidt og her et udpluk af 
de resultater der er opnået: 

• Tillæg for forskudt tid, skiftehold, 
overarbejde mv. stiger med 1,6 pct. 
pr. år

• Bidraget til fritvalgslønkonto stiger 
med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 
1. marts 2022 udgår i alt 7 pct. af 
medarbejderens ferieberettigede 
løn.

• Perioden, hvor arbejdsgiveren be-
taler fuld løn under orlov, udvides 
fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 
uger har moderen ret til at holde fem 
uger, faderen otte, og de resterende 
tre kan deles mellem forældrene.   

• Medarbejdere, der vælger at fort-
sætte på arbejdsmarkedet efter fol-
kepensionsalderen, vil frem over få 
bedre mulighed for at få deres pen-
sionsbidrag udbetalt som løn.

• Elever og lærlinge vil fremover have 
ret til pension, så snart de er fyldt 18 
år og har 2 måneders anciennitet i 
virksomheden.

• Betalingssatserne til elever og lær-
linge forhøjes med i gennemsnit 1,7 
pct. pr. år

Som sagt er det kun et udpluk af aftalen, 
men det kan ses at det dækker bredt og 
forhandlerne fra lønmodtagersiden har 
forsøgt at få alle grupper på arbejdsmar-
kedet med. Grunden til at det er så vig-
tigt at have en overenskomst er, at den 
sikrer dig en minimumsløn, forskellige 
tillæg i forbindelse med skifteholdsar-
bejde og overarbejde.

Det er også gennem overenskomstfor-
handlingerne, at du har fået retten til 5 
feriefridage og retten til seniorfridage. 
Overenskomsten beskytter dig således 
mod løndumping og giver ordnede for-
hold på arbejdspladsen.

Lønmodtagerforhandler Claus Jensen og 
Mads Andersen    

De lokale lønforhandlinger på langt 
de fleste virksomheder starter først, 
når man ved om overenskomsten er 
godkendt eller forkastet. 

Overenskomsten 2020 – 2023

Begejstringen for målene mindsker ubehaget ved at arbejde med dem.
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Nogle politikker har talt om, at 
der med lov skal indføres en 
mindsteløn, og i den forbindel-
se har både lønmodtager- og 
arbejdsgiverorganisationer 
protesteret voldsomt imod. 
Baggrunden er den, at hvis der 
indføres en lovmæssig mind-
steløn, vil man ganske enkelt 
sætte den Danske Model ud af 
kraft og der er ikke så meget 
at forhandle om. For arbejds-
giveren vil i sin fulde ret kunne sige, at 
de giver mere end mindstelønnen og så 
vil de ikke forhandle, ligeledes kunne en 
borgerlig regering låse mindstelønnen 
fast i flere år og dermed påvirke din og 
mit økonomiske råderum… omvendt ville 
en mere social regering lade mindsteløn-
nen stige så voldsom, at virksomhederne 
ville lide et økonomisk kollaps.

I Tyskland har de en lovfastsat mindste-
løn, en timeløn der er så lille at det ind

ebærer at du skal have mere end et ar-
bejde for at overleve. Det samme gælder 
England og for ikke at tale om Frankrig, 
hvor der har været store uroligheder bl.a. 
fordi løn og prisudvikling ikke længere 
følges ad. 

Hvad bidrager alternative forbund eller 
fagforretninger med? Absolut ingenting, 
tværtimod, de underminerer vores over-
enskomst og rettigheder.

De kan bedst sammenlignes med bu-
tikstyve, tager ned af hylderne, og lader 
andre betale for det. Og hvis vi alle ville 
melde os ind i ”gul og gratis” ville vi få 
forhold som er ringere end i Tyskland, 
England og Frankrig – derfor bør vi alle 
værne om vores overenskomst.

JM

Der er ingen elevator til succes – du bliver nød til at tage trapperne.
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Efterlønsklubben har haft Charlotte 
Schultz fra Faglige Seniorer til at fortælle 
om Seniorhåndbogen, som er en bog der 
bliver lavet hvert år, hvor man kan få alt 
at vide om takster og regler for seniorer, 
lige fra efterløns regler, folkepension, 
boligsikring, testamenter og fremtids-
fuldmagter.

Selvom emnet måske lyder lidt tørt, for-
stod Charlotte at gøre det spændende 
og levende, med eksempler fra det virke-
lige liv, hun brugte hendes egen familie 

som eksempel, alt i 
alt et meget lærerigt 
og morsomt fore-
drag.

Hun startede med at 
fortælle om Senior-
håndbogen, gen-
nemgik de forskellige 
kapitler og fortalte 
at taksterne der var 

nævnt i bogen, kun er vejledende, de sid-
ste nye takster vil altid være at finde på 
Faglige Seniorers hjemmeside, hvor der 
også findes en digital udgave af Hånd-
bogen.

Efter en kaffepause hvor vi fik strakt be-
nene og tanket ny energi op, gik Charlot-
te over til at tale om det, der ligger hen-
de meget på sinde: Fremtidsfuldmagter.
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, 

som kan sættes i kraft engang i fremti-
den, hvis man bliver syg eller svækket og 
mister evnen til selv at tage vare på ens 
økonomiske eller personlige forhold.

En sådan fuldmagt skal registreres hos 
en notar, som skal sikre at man er ved 
sine fulde fem når man opretter den. Den 
kan først træde i kraft når en læge og 
Familieretshuset (tidligere Statsamt) har 
erklæret én ude af stand til selv at tage 
vare på sig selv.
Charlotte afsluttede med at opfordre 
os til at få lavet en Fremtidsfuldmagt 
hurtigst muligt, og i øvrigt til at læse et 
afsnit fra håndbogen hver dag.

Håndbogen udleveres gratis fra vores 
efterlønsklub, men vi får kun et begræn-
set antal, og de er desværre væk for i år, 
men den kan læses digitalt fra Faglige 
Seniorers hjemmeside, eller købes sam-
me sted fra, den koster 49 kr.

Per Lund

Seniorhåndbog og fremtidsfuldmagt

Foredrag med Charlotte Schultz

Livet er nu engang alt for kort til at skulle bekymre sig om matchende farve sokker.
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En fremtidsfuldmagt er et magtfuldt do-
kument, og det er vigtigt, at du opretter 
en fremtidsfuldmagt, som passer til dig. 
Det kan derfor være utrolig relevant at få 
vejledning til din fremtidsfuldmagt, før-
end du gør den juridisk gyldig.
Vejledning om fremtidsfuldmagt er til-
gængelig for alle, og du kan altid kon-
takte én af vores dygtige jurister på mail 
eller vores 
support. Råd-
givningen om-
kring fremtids-
fuldmagten 
er gratis, hvis 
du er kunde i 
Arbejdernes 
Landsbank, Pension Danmark eller med-
lem af et FH-forbund.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt på 
vores platform via vores gør-det-selv 
løsning, får du ét spørgsmål ad gangen. 
Ved hvert af spørgsmålene er der indsat 
en informationsboks, som vejleder. Du 
modtager således skriftlig vejledning 
igennem hele processen.

Fremtidsfuldmagt: Tinglysning - Sådan 
foregår det
Når en fremtidsfuldmagt skal gøres juri-
disk gyldig, skal du igennem to trin. Før-
ste trin er, at du skal tinglyse fremtids-
fuldmagten på www.tinglysning.dk og 
underskrive den med NemID. Vi har lavet 
en guide som du kan finde her. Det andet 
trin er at vedkende fremtidsfuldmagten 

foran en notar i byretten.

Begrænsning i forhold til personlige 
forhold
En fremtidsfuldmagt skal betragtes som 
en form for udstrakt selvbestemmelse. 
Men der er også grænser for rækkevid-
den af fuldmagten. Personen, der vareta-
ger dine forhold, vil f.eks. ikke kunne be-

stemme, at du skal 
indgå et ægteskab, 
eller kunne oprette 
et testamente på 
dine vegne.
Når man i en frem-
tidsfuldmagt giver 
fuldmagt til per-

sonlige forhold, er værgens beføjelser 
på dette område ganske begrænset. 
Fuldmagten vil alene gælde i forhold til 
offentlige myndigheder og i forhold til 
private, som udfører opgaver for det of-
fentlige.

Det har den betydning, at den fuldmæg-
tige ikke kan træffe beslutninger om at 
afskære besøg fra familiemedlemmer 
eller træffe beslutninger, der vedrører 
religiøse forhold m.v. Den fuldmægtige 
kan eksempelvis ikke udmelde personen 
fra folkekirken. Som tidligere nævnt kan 
fuldmægtigen ikke oprette et testamen-
te for fuldmagtsgiver. 

Du finder TestaViva på testaviva.dk
Det er også her du kan oprette gratis te-
stamente.

MG

Gratis fremtidsfuldmagt vejledning hos TestaViva

Alle har ret til et godt liv; men ingen har krav på det.
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Navn:                               ________________________________________________

Adresse:             ________________________________________________
 
Fødselsdag:   ________________________________________________

Løsningen afleveres til 3F Als, Nørreled 33, Guderup, 6430 Nordborg, 
Senest den 8. april 2020 
Hvis du ikke kan nænne at klippe i bladet, er det i orden at tage en fotokopi.

Find fem fejl

Det bedste sikkerhedsudstyr til motorcykler er et sidespejl med en strisser i.
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Vi ønsker alle vore jubilarer
 hjertelig tillykke

10 år 
02.01 Hanne Benkjer 
02.01 Allan Aagaard Hald 
03.01 Gudrun Schröder
03.01 Bent Abild 
27.01 Michael Sievertsen 
23.03 Susan Juul Andersen 

25 år 
01.01 Anita Jørgensen
01.01 Susanne Overvad
01.01 Marianne Petersen 
01.01 Jørgen Christian Jensen 
01.01 Susanne Hoffmeister 
01.01 Peter Kristian Breede 
02.01 Agner Juhl Neumann 
16.01 Lotte Hansen 
30.01 Ana Chira 
01.02 Carl-Sigvard Knudsen
01.02 Kim Eriksen 
01.02 Ninna Marie Granholm 
21.02 Bente Borgen 
21.02 Hanne Schmidt 
27.02 Mads B. Rasmussen 
28.02 Martin Wolf Hougaard 
01.03 Laila Stelzner 
01.03 Birgit H. Ssempebwa 
01.03 Vicki Truelsen 
02.03 Harald Nielsen 
16.03 Mikkel Ebbesen Beck 
22.03 Benny Bo Bramsen 
22.03 Kæthe Vita Hammeleff 

27.03 Bo H. Petersen 

40 år 
01-01 Birthe Margrethe Skydt 
07.01 Bent Korsholm 
07.01 Morten Larsen 
01.02 Ena Pedersen 
04.02 Kim Christensen 
04.02 Henrik Køhler 
18.02 Jette Maletzki 
03.03 Sonna Løhndorff 
17.03 Susanne H. Neesgaard 
17.03 Eva Hansen 
24.03 Carsten Jørgensen 

50 år
01.02 Preben Valdemar Jensen
01.02 Marius Høeg 
07.02 Ulla Jørgensen 
21.03 Anna Maria Lund

 

Jubilarer

Det er aldrig for sent at leve lykkeligt til sine dages ende.
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Jeg har lige set en fantastisk udsendelse om 
en mand, der padler på et SUP-board (stand-
up-padle) på Rhinen fra dens udspring og 
til Nordsøen, med fokus på plastikaffald i 
naturen.

Padle-boardet er af genanvendt plastik, og 
på den 4 uger lange rejse samler, observerer 
og dokumenterer han noget af al den plastik, 
vi efterlader i naturen. VI, ikke kun ”de andre”.

Det gør han i et forsøg på at råbe myndighe-
der, genbrugsvirksomheder, producenter og 
OS forbrugere op, og få os til at handle.

Da jeg senere gik en tur langs Augustenborg 
fjord, så lagde jeg rigtig mærke til det affald, 
der lå på steder, hvor det jo ikke bør være. I 
sivkanterne samlede jeg et par tomme øldå-
ser op, en delvis mør plastiksæk, plastikskru-
elåg fra (vand)flasker, sugerør, noget plastik 
fra indpakning af en vare, et stykke blåt ny-
lonreb….. og en hel del mere, og det var bare 
på et kort stykke, ca. 1 km.

Det må være kommet fra vandsiden (ikke, at 
det vil være en undskyldning), tænkte jeg, 
men hvorfor er vi ikke mere påpasselige med 
vores affald? Alt dette her skulle jo have væ-
ret genanvendt og netop ikke ende som af-
fald ….. og da slet ikke på nogen måde ende i 
naturen!

Lægger DU mærke til affaldet, du møder på 
din vej?

Undres du over, hvor det kommer fra?

Ærgrer det også dig?

Nu skrev jeg så, at det må være kommet 
fra vandsiden, men det gør alt det andet i 
vejgrøfterne jo i al fald ikke! Og hvor kan jeg 
hurtigt samle en posefuld, når jeg går en tur. 
Dåser, plastikflasker, låg med sugerør fra mil-
kshakes eller sodavandsbægre, tomme alu 
juice-drikke-brikker, sugerør, cigaretpakker, 
plastikposer osv.

Hvad er det, der får os til at smide det fra 
os? Ude i den natur, som vi nok alle sammen 
synes er skøn, uanset hvor meget vi hver især 
færdes i den. 
Vi ville vel aldrig smide det sådan derhjem-
me, mens vi går fra stuen gennem køkkenet 
til gangen?
Nu må vi for pokker da tage os lidt sammen!
Tingene kunne jo have været genanvendt i 
stedet for at ende i naturen.

Netop et produkt af genanvendt plastik, så 
jeg et indslag om i nyhederne en dag. Et fir-
ma i Gørding har fundet på at støbe kantsten 
af genbrugsplast. I stedet for de almindelige 
af beton, som både er CO2 belastende at 
fremstille og vældig tunge at arbejde med 
(ca. 80 kg/stk.), så vejer disse her 7 kg. 

Desuden er de lavet så smarte, at de er hule 
indeni og med et par huller i den side, der 
vender ind mod vejbanen. På den måde 
kommer de til at fungere som et slags afløb, 
og det er da smart!

Nu må vi for pokker da tage os lidt sammen!

Den der bruger opvaskemaskine, har mistet kærligheden til sit porcelæn.
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Nu ved jeg så bare ikke, hvor meget mikrop-
last de nedbrydes til …… og hvor hurtigt? Det 
meldte nyheden ikke noget om, men derfor 
kan der jo godt være tænkt over det i frem-
stillingsmetoden eller behandlingen af dem.

Ja ja, ingenting er åbenbart enkelt og let, 
men det fritager os jo alligevel ikke for at 
tage ansvar for det vi gør, overalt hvor vi fær-
des. 

Hav et godt og smukt forår
SD

Du behøver ikke at børste alle dine tænder – kun dem du vil beholde.
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I 2010 kaldte EU til kamp mod fattigdom 
i Europa. Inden for de næste ti år skulle 
antallet af personer i risiko for at blive 
fattige reduceres markant. Målene blev 
skrevet ind i Europa 2020-strategien, og 
det er herefter op til politiske indsatser 
på tværs af Europa at sikre, at de bliver 
opfyldt. Over halvvejs mod 2020 stod 
det dog klart, at EU ikke har ændrede så 
meget som en bønne. Tværtimod steg 
fattigdommen til det uhørte, også i Dan-
mark og i 2020 måtte vi se i øjnene, at 
målet har fejlet over hele linjen. 

Den rene humbug
Den herskende opfattelse, at hvis de 
rige får lov at tjene flere penge, give 
dem topskattelettelse og hvad ved jeg, 
så løfter det den samlede velstand, og 
det kommer de svageste i samfundet 
til gode. Det er den rene humbug, virke-
ligheden er, at de rigeste for længst er 
stukket af fra regningen, mens forholde-
ne for de fattige forringes. Skandaler om 
hvidvask, skattely og banditter i habitter 
viser, at en masse rigdom, der tilhører 
fællesskabet, er gemt væk. I 2019 skyldte 
danske skatteborger 122 milliarder kroner 
til starten.
Skatteunddragelse er ikke alene et pro-
blem i form af tabte indtægter til staten, 
som i sidste ende kan gå ud over sam-
fundets svageste. Det er et demokratisk 
problem, når de rigeste selv kan be-
stemme, hvilke love de vil efterleve. Det 
kan ikke mindst svække opbakningen til 
folkestyret, når det står klart for den al-

mindelige borgere, at det i sidste ende er 
penge, der afgør, hvilke spilleregler man 
vil følge. 

Der er ikke nok til alle
Den øko-
nomiske 
tanke-
gang, som 
har ført 
til nedsat 
topskatter 

og med mindre opmærksomme på at 
skabe omfordeling, har skabt en fornem-
melse af, at der ikke er nok til alle, selvom 
vi aldrig har været rigere, end vi er i dag. 
Det har givet politikerne fribillet til at 
ændre velfærdspolitik i form af såkaldte 
arbejdsmarkedsreformer, der har indebå-
ret sociale nedskæringer i kontanthjælp, 
sygedagpenge, førtidspension, forringel-
se af dagpengesatsen mm. Skæres der 
i de sociale ydelser, stiger fattigdommen. 
Den udvikling har skabt større og større 
grad desperation i bunden af samfundet, 
hvorfor fattige mennesker begynder at 
bekæmpe hinanden i stedet for at kæm-
pe sammen om at ændre det økonomi-
ske system.

Working Poor spreder sig som ringe i 
vandet
Blandt EU-borgerne i beskæftigelse er 8 
% såkaldte ”Working Poor”. Tal fra OECD 
viser desuden, at omfanget af midlertidi-
ge kontrakter er steget gevaldigt i løbet 
af de seneste 25 år. Det drejer sig blandt 

Vi vil ikke acceptere det uacceptable

Lyder der et smæld, når drømme brister?
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andet 
om sæ-
sonar-
bejde, 
vikar, 
løsar-
bejder, 
distan-
cear-

bejde og såkaldte nultimers kontrakter. 
Hertil kommer et stort omfang af ulønnet 
arbejde, hvor arbejdsløse arbejder gratis 
i håb om på sigt at få fastansættelse.

Fattigdommen er ikke kommet af sig 
selv
EU blev yderligere udvidet med tre re-
lativt fattige østlande i 2007 og 2013. 
Denne udvidelse gjorde med et slag 
EU-landene meget mere ulige og for-
skellige med hensyn til indkomstniveau 
og velfærdssystemer. Sammen med ar-
bejdskraftens frie bevægelighed, åbnede 
det døren til lønkonkurrence af værste 
af slags. Vores land bliver oversvømmet 
med lavtlønnede kolonnearbejdere, 
med lønninger helt ned til 15 kr. pr. ti-
men, det presser vores lønninger i bund 
og truer at knække samfundet over. 
Overskrifterne boomer på 3F hjemme-
sider og deres kamp mod løndumping 
og korruption.

Vores egne værste fjende
Alt imens 3F kæmper mod løn- og so-
cialdumping, presser fagforretninger 
som ASE, Det Faglige Hus og Krifa 
vores lønninger yderligere med deres 
enten slet ingen overenskomster el-
ler løndumper overenskomster, så de 
underbyder vores overenskomster på 

det groveste. Det er skræmmende, at 
kunderne af disse løndumper organisati-
oner (som jeg kalder dem), slet ikke for-
står, at deres medlemskab støtter ræset 
mod bunden. Tænk sig, hvor kunne vi stå 
stærkt, når vi kunne stå sammen!

Løndumping er en åben dør til fattig-
dom og det vil vi ikke acceptere
I starten af året mødtes verdens ledere 
med tunge erhvervsfolk og meningsdan-
nere til World Economic Forum i Davos. 
Lizette Risgaard (Fagbevægelsens Ho-
vedorganisation) budskab til dem var 
klart: 2020’erne skal være lønmodtager-
nes årti!  vi vil ikke acceptere den stigen-
de fattigdom, løndumping, hvor de rige 
løber fra regningen. Grådighedens 2010-
årti skal være slutte nu.  

RK

Husk, at der hvor du kigger hen, vil der altid være noget at få øje på.
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Vi startede med at Knud bød velkom-
men og så sang vi ’Når jeg ser et 
rødt flag smælde’, derefter holdt vi 1 
min. stilhed for at mindes de med-
lemmer der er døde siden sidste års 
generalforsamling.

Paul og Karen 
Marie blev 
valgt som diri-
genter.

Herefter star-
tede Knud sin 
beretning med 
at fortælle 
om, at hans 
første år som 
formand havde været spændende og 
meget lærerigt. Da han blev formand, 
havde han kun været med i bestyrel-
sen i ganske få måneder, og vidste 
ikke meget om vores bestyrelsesar-
bejde.

Derefter fortalte han om vore arran-
gementer som vi havde holdt i årets 
løb: Foredrag med tidligere journalist 
Flemming Nielsen ”mand i æ tønn og 

18 børn i æ vaskefaj”. I juni var vi på 
en heldagsudflugt til Kappeln, 
hvor vi var ude og sejle på Slien, 
derefter kørte vi med veterantog 
tilbage Kappeln, på hjemturen fra 
Kappeln fik vi god mad på en restau-
rant i Flensborg. Efter sommerferien 

havde vi en 
hyggelig grillef-
termiddag med 
underholdning 
af De Glade 
Pensionister fra 
Skærbæk, som 
optrådte med 
sange og små 
sketch. 
I efteråret var 

vi på et rigtigt interessant besøg på 
LINAK, hvor vi hørte om Bent & Lene 
Jensens eventyrlige rejse og fik en fin 
rundvisning af Bents sekretær. 
I november var vi 61 medlemmer til en 
dejlig julefrokost, i december holdt 
vi juleafslutning, hvor vi også fejre-
de klubbens 40-års jubilæum.  Knud 
takkede bestyrelsen for godt sam-
menarbejde og udtrykte en stor tak til 
bestyrelsens ægtefælleder for deres 
store hjælp ved alle arrangementer.

3F Als Efterlønsklub 

Vi har afholdt den årlige 
generalforsamling

Vær ikke altid som en åben bog - hvem vil læse slutningen først?
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Formandens beretning blev godkendt 
uden kommentarer. 
Så gik vi over til regnskabet, som var 
Pauls sidste regnskab for klubben. 
Paul gennemgik regnskabet, der er et 
lille underskud på 1624,72 kr.  det er 
jo forventet når medlemstallet blandt 
efterlønnere falder.

Der var ingen kommentarer, regnska-
bet blev enstemmigt godkendt.

Efter regnskabet var der valg til be-
styrelse, der var genvalg til Per Lund, 
Henny Hansen og Helga Nielsen, 
Paul Jørgensen ønskede ikke gen-
valg, som ny kasserer blev Preben V. 
Jensen enstemmigt valgt. Edith Niel-
sen blev valgt som 1. suppleant, da 
Preben jo var i bestyrelsen i forvejen, 
træder Edith direkte ind i bestyrelsen 
som medlem, vi fik desværre ikke 
valgt en 2. suppleant.

Under eventuelt var der flere der tak-
kede Paul for det store arbejde han 
har udført for klubben i de 12 år som 
kasserer, og endnu flere år som med-
lem af klubben. 

Per Lund

Fra i år behøver du ikke søge job de sid-
ste seks uger, før du skal starte i et nyt 
job. Her får du et kig på nogle af de ting, 
der træder i kraft for ledige i år.
Lene Petersen, Fagbladet 3F

Er det rimeligt, at man skal søge arbejde, 
mens man er hjemsendt fra sit arbejde 
på grund af voldsomme vejrforhold? Fra 
i år er det slut med krav om jobsøgning, 
hvis man er sendt hjem på grund af ma-
terialemangel eller vejrlig. Det samme 
gælder de første seks uger under ar-
bejdsfordeling.

Har man et nyt job på hånden, eller er 
man på vej på barsel, efterløn og lig-
nende inden for seks uger, behøver man 
heller ikke ulejlige arbejdsgivere med 
ansøgninger om job, man reelt ikke skal 
bruge.

Forklaringen er blandt andet en politisk 
aftale om en forenklet beskæftigelses-
indsats, som træder i kraft nu.
Hvis du vil høre mere om de nye regler, 
er du som altid velkommen til at komme 
ind i afdelingen.

MG

Nye regler: 
Ledige får det lidt 
lettere

Du kan ikke være lykkelig, medmindre du indimellem er ulykkelig.
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Tirsdag den 
28. januar 
var vi invite-
ret til fyraf-
tensmøde 
i 3F Als. 
Mødet var 
mest inte-
ressant for 

os offentlig ansatte og jeg havde mine 
bange anelser for, hvor mange deltagere 
der ville komme. Der kom heldigvis rigtig 
mange og der var en super stemning.

Vi startede med en dejlig Wienerschnit-
zel og Thomas fra PensionDanmark for-
måede, at lave et hyggeligt møde med 
megen humor og interessante indslag 
(der var ingen fare for at nogen faldt i 
søvn).

Thomas havde et fint PowerPoint og 
forklarede, jævnfør invitationen, regler 
omkring efterløn, folkepension og andre 
offentlige ydelser, udbetalingsregler, 
forsikringer i seniortilværelsen og begun-
stigelse, arv og testamente. Herudover 
forklarede han hvordan sundhedsordnin-
gen kan bruges, hvem der får pengene 
når man dør mm.

Det vil føre for vidt at gennemgå det hele 
her og der skal henvises til A-kassen for 
individuel rådgivning.

Thomas gjorde herudover opmærksom 

på andet, som der var ved at tænke over. 
Han fortalte at 5 år før pensionen har vi 
krav på op til 32 fridage om året – natur-
ligvis selvbetalt. Han var blandt andet 
inde på, at alderspensionen kan udbeta-
les fra 60 år og efterlønssatsen kan be-
regnes 3-4 måneder inden – spørg igen 
A-kassen.

Her synes jeg der er interessant at kom-
me ind på andre tinge, som Thomas 
nævnte:

• Man bør overveje hvorvidt man vil bli-
ve boende i eget hus. I overvejelserne 
kunne f.eks. indgå, hvad kommer der 
af udgifter til nyt tag, køkken og bad. 
Når vi bliver ældre, bliver der forment-
lig også sværere at låne penge (ved 
pensionsalder 60% af ejendomsvær-
di).

• Hvad ønsker man at bruge tiden til.
• Når man er med i Sundhedsordnin-

gen, så gælder den resten af livet. Der 
bliver 1000 behandlingssteder i ste-
det for de nuværende 150.

Wienerschnitzel og PensionDanmark

Husk at sætte hjernen i gear – inden du slipper koblingen!
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• Fremtidsfuldmagt 
der giver dine 
nærmeste mulig-
hed for at handle 
på dine vegne, 
hvis du selv bliver 
forhindret i dette 
f.eks. pga. de-
mens eller anden 
sygdom er værd at 
overveje.

• Thomas gjorde opmærksom på, at 
bankerne har programmer til bereg-
ning af pension.

• Når man dør, vil fælleskonti blive luk-
ket indenfor 48 timer. Derfor er det en 
god idé at man hver især har en per-
sonlig konto, så man også økonomisk 
kan komme over den første tid.

Kundechef 
Thomas Holm Krogh

Herudover blev der gjort opmærksom 
på hjemmesider som pensionsinfo.dk og 
ikke mindst Aeldresagen.dk. Sidstnævnte 
mente Thomas skriver mere forståeligt.

PensionDanmark har en bus der kan 
komme ud til arbejdspladsen og lave 
rådgivning samt sundhedstjek. 
3F har en afdeling med specialister til 
at rådgive os og der anbefales at bruge 
dem.

Tak for et underholdende og udbytterigt 
fyraftensmøde.

FD

At sluge en kamel kan godt klemme lidt i halsen, men den gør godt i maven.
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I mere end 25 år har det været muligt at 
vælge medarbejderrepræsentanter til 
bestyrelserne i danske aktieselskaber, 
anpartsselskaber og erhvervsdrivende 
fonde.
Reglerne giver en enestående mulighed 
for at få indflydelse på de overordnede 
beslutninger, der ligger til grund for virk-
somhedens daglige drift. 

Selskabets ledelse lytter til medarbej-
dernes erfaring og indsigt i virksomhe-
dens forhold. Medarbejdernes viden bli-
ver dermed en væsentlig faktor, når der 
skal træffes beslutninger i bestyrelsen.
Der findes mange eksempler på, at med-
arbejdernes deltagelse i bestyrelsesar-
bejdet har haft en positiv indflydelse på 
samarbejdet i hele virksomheden.

Blandt bestyrelsens vigtigste opgaver 
er at:

• ansætte selskabets direktør(er),
• beslutte større kapitaldispositio-

ner,

• tage stilling, til om selskabets ka-
pitalberedskab er forsvarligt i for-
hold til selskabets drift, og

• fastlægge selskabets overordnede 
strategi. 

Kun få krav skal være opfyldt for, at der 
kan vælges medarbejderrepræsentanter 
til selskabets bestyrelse: 

• Virksomheden skal være organi-
seret som et aktieselskab (A/S), 
anpartsselskab (ApS) eller en er-
hvervsdrivende fond.

• Virksomheden skal være registreret 
som et dansk selskab.

• Virksomheden skal igennem de 
sidste tre år i gennemsnit have haft 
mindst 35 ansatte.

Tillidsrepræsentanten som omdrej-
ningspunkt
Tillidsrepræsentantens rolle er central. 
Tillidsrepræsentanten kan tage initiativet 
til, at der vælges medarbejderrepræsen-
tanter til virksomhedens bestyrelse. Der 
kan dog vælges medarbejderrepræsen-
tanter, uanset om der på virksomheden 
er valgt en tillidsrepræsentant eller ej.
Det er vigtigt at gøre alle ansatte på 
arbejdspladsen klar over, hvor stor be-
tydning deltagelse i bestyrelsesarbejdet 
kan have for hele samarbejdet på virk-
somheden.

Medarbejdervalgte i bestyrelsen … 
     vejen til indflydelse
Der er en ledig stol til dig i bestyrelseslokalet

Logik vil få dig fra A til Z; fantasi vil få dig overalt.
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Det er vigtigt, at medarbejderne forstår 
perspektivet i, at et medarbejdervalgt 
bestyrelsesmedlem deltager i bestyrel-
sesarbejdet på lige fod med de general-
forsamlingsvalgte.
Det betyder, at et medarbejdervalgt be-
styrelsesmedlem har samme rettigheder 
og pligter som ethvert andet bestyrel-
sesmedlem.

Men tillidsrepræsentantens rolle er ikke 
bare at indlede valget, det er lige så stor 
en rolle at være kandidat til valget.

En af de vigtige opgaver i bestyrelsen 
for en tillidsrepræsentant er naturligvis 
at varetage virksomhedens interesser 
ud fra medarbejdernes synsvinkel. Men 
man kan ikke kun være enøjet. Man må 
også se sagerne fra forskellige sider. 
Men der er mange fordele ved både at 
være tillidsmand og bestyrelsesmedlem.

Vejen til indflydelse. 
Hjælp, vejledning, kurser og materialer
Det er kartellernes* opgave at støtte ved 
valg af nye medarbejdervalgte bestyrel-
sesmedlemmer og at servicere de allere-
de eksisterende.
Kartellerne står parat til at hjælpe i en-
hver sammenhæng med arbejdet som 
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem-
mer.

Det kan også dreje sig om at formidle 
kontakt til andre professionelle rådgivere 
som f.eks. advokater, revisorer og lignen-
de. 

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmed-
lem kan du gennem dit forbund melde 
dig til en række FIU-kurser, der formidler 
større indsigt i og viden om bestyrelses-
arbejdet. 

Gennem dit kartel kan du få tilsendt 
”Håndbog for medarbejdervalgte be-
styrelsesmedlemmer”. 
Eller du kan låne den i 
3F afdelingen.
Bogen er et godt ar-
bejdsredskab med 
mange nyttige oplys-
ninger. En gang om 
året afholder karteller-
ne en konference for 
de medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlem-
mer, som skal give inspiration til besty-
relsesarbejdet. 

* Kartel: overenskomst; sammenslutning af virk-
somheder.
* Et kartel er en gruppe af virksomheder, hvis mål 
er at begrænse konkurrence og udbud for at kunne 
hæve priserne på virksomhedernes produkter og 
skabe en større indtjening. 

EC

Du har det som blommen i et æg – mellem to piskeris.
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Tak for bidrag

Fortæl os din historie og få et gavekort

I sidste nummer af 3F Als-Nyt havde en del medlemmer skrevet eller fortalt en histo-
rie om deres arbejde, deres liv eller noget de havde oplevet. Det udløste et gavekort, 
til enten Jensens Bøfhus eller Wohlenberg. 

Vi er altid glade for at modtage medlemmernes historie, så hvis du også har noget, 
du gerne vil dele med os andre, så skriv et stykke til bladet, eller henvend dig til et 
medlem af redaktionen (se side 2), hvis vi skal skrive artiklen for dig. Så kan du blive 
en af de heldige, der modtager et gavekort.

NMG

Jens B. Andersen John Nielsen Preben Jacobsen

Morten Hansen Norbert Carstensen Rosa Kolb

Man skal ikke kaste med sprut når man selv bor i værtshus.
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Der er lagt op til en skøn familieferie ud 
over det sædvanlige med 3F Ferie. Som 
medlem af 3F har du mulighed for at give 
dig selv og familien en fantastisk ferieop-
levelse i Laugesens Have.

Tag familien med på fami-
lieferie 5.-7. juli 2020, hvor 
3F arrangerer årets sjove-
ste og hyggeligste ferie for 
familien.

Tag børnene med - både 
store og små, egne og 
børnebørn - på en aktiv 
ferie med udfordringer for 
både krop og sjæl. Vi lover 
udflugter, udfordringer, 
indtryk, oplevelser, musik, 
sang og samvær, hvor vi 
flittigt bruger de naturskønne omgivelser, 
som Laugesens Have har omkring sig.

Til at lede legene og løjerne, og det lidt 
mere formelle, har vi en ledergruppe, som 
vil gøre alt for at give hele familien en rig-
tig god aktiv ferie. 

Priser for familieferien
For voksne er prisen 2.850 kroner per per-
son.
Prisen er 1.450 kroner for børn i alderen 
3-17 år. Børn 0-2 år deltager gratis.

Al forplejning under hele ferien er inklude-
ret i prisen.

Pengene betales først ved ankomsten og 
gerne med Dankort. Der udbetales ikke 

rejsepenge.
For yderligere oplysninger 
kan der rettes henvendelse 
til Søren Elbæk på Lauge-
sens Have på tlf. 97 17 20 
00.

Hvis det har din interesse 
så ring til Marita i afdelin-
gen. Her kan du også få 
det udførlige program – og 
blive tilmeldt.
Du skal oplyse kursusnum-
mer: 9123-20-0001

MG

FAKTA
Info om Laugesens Have
Laugesens Have ligger ved Videbæk midt 
mellem Herning og Ringkøbing i et natur-
skønt område.
Kursus- og konferencecenteret ligger i en 
flot gammel park.
Familierne bor på egne værelser med tv, 
eget bad og toilet. Der er sengetøj og hånd-
klæder til rådighed samt trådløst internet 

overalt på centeret.

Lev livet, nyd det og tag skraldet, når det kommer.
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Seniorpension afløser seniorførtidspen-
sion fra 1. januar 2020.
Seniorpension kan være en mulighed, 

hvis du 
er tæt på 
folkepen-
sionsal-
deren, 
har været 
mange 
år på 
arbejds-
markedet, 
og din ar-
bejdsevne 

er varigt sat ned til højst 15 timer om 
ugen i forhold til dit seneste job.

Det er krav, at:
• Nedsat arbejdsevne
• Du har højst seks år til folkepensions-

alderen
• For at få seniorpension skal du vurde-

res til maksimalt at kunne arbejde 15 
timer om ugen.

• Din arbejdsevne skal vurderes på 
grundlag af dine helbredsmæssige 
oplysninger og i forhold til dit seneste 
job.

• Du har arbejdet i mindst 27 timer om 
ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har 
været ansat i fleksjob, er kravet til an-
tal arbejdstimer mindre.

• Der skal ikke iværksættes indsatser, 
som skal udvikle din arbejdsevne. Det 
betyder, at du ikke kan blive henvist 
til andre typer job. Er du for eksempel 

murer, som ikke kan arbejde mindst 15 
timer om ugen som murer, kan du ikke 
blive henvist til et job i en butik.

Du skal vurderes af en læge
Den nye seniorpension er en helbredsbe-
tinget tilbagetrækningsordning, målret-
tet nedslidte seniorer.
Fra januar 2020 er det kommunerne, der 
skal stå for administration og tildeling af 
seniorpension. Derefter er aftalen, at ATP 
tager over. Det er endnu uvist, hvornår 
ATP er klar til at overtage opgaven.

Du kan dokumentere din beskæftigelse 
med oplysninger om indbetalinger til ATP 
Livslang Pension.

Hvor meget får jeg i seniorpension?
Det beløb, du får i seniorpensionen, sva-
rer til satserne for førtidspension.
I 2020 er satserne:
Enlige: 19.092 kroner.
Gifte og samlevende: 16.229 kroner.
Beløbet er skattepligtigt og til en vis 
grad afhængigt af eventuel anden ind-
tægt.

Hvordan søger jeg om seniorpension?
Du skal kontakte din kommune, hvis du 
vil søge om seniorpension. Og som sæd-
vanlig kan du komme ind i afdelingen og 
få hjælp.

MG

Seniorpension

Jeg er ikke dum, jeg er bare så klog, at ingen forstår mig.
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det ikke 
muligt at hente 
en 3F-billet til andre sek-
tioner på stadion.

Er du sæsonkort-holder, og vil du være 
sikker på, at du har en fast plads sam-
men med dine sædvanlige medfans, så 
anbefaler vi dig at holde fast i dit sæson-
kort.

Du kan ikke hente billet til klubbens ude-
baneafsnit. Og naturligvis er klubbens 
sikkerhedsreglement også gældende for 
3F’s medlemmer. 

MG

Som medlem af 3F kan du hente billet til 

alle 3F Superliga kampene og købe en 
ledsagerbillet med 30% rabat.  

3F-billetter gøres tilgængelige fra ons-
dag morgen i ugen op til kampen. Så 
hvis den kamp, du gerne vil se, spilles 
fredag, har du to dage til at hente billet. 
Spilles kampen derimod søndag, har du 

lidt længere tid 
at løbe på.

Når du har 
hentet billet til 
dig selv, har du 
mulighed for at 
købe én ledsa-
gerbillet med 
30% i rabat. 

Ledsagerbilletten kan ikke ombyttes el-
ler sælges videre. Du betaler for billetten 
i klubbens billetsystem. 

Er kampen udsolgt allerede før onsdag 
morgen, må vi melde udsolgt. Så vil du 
være helt sikker på at få billet til en be-
stemt kamp, så anbefaler vi, at du køber 
en almindelig billet, så snart de sættes til 
salg på klubbens hjemmeside.

Din plads på stadion
3F-billetten gælder som hovedregel til 
neutrale tribuner på stadion. I nogle af 
klubberne vil 3F-billetten gælde til sær-
lige afsnit eller sektioner på stadion. Er 
den pågældende sektion udsolgt, er 

Hent billet til 3F Superliga 

Idioter er idioter pga. at du dømmer dem som idioter.

GRATIS
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Her kan du få overblikket over alle dine ret-
tigheder og muligheder, hvis du er blevet 
fyret fra dit job. Du kan også se, hvilke opsi-
gelsesvarsler der gælder for dig, og hvordan 
du kommer godt videre i dit arbejdsliv.

Det kan være en hård omgang at blive fyret, 
uanset hvordan det er sket. Der sker mange 
ting på meget kort tid. Heldigvis kan 3F hjæl-
pe dig med overblikket og med at finde rundt 
i alle reglerne og dine rettigheder.

Vi hjælper dig også med at komme videre 
i dit arbejdsliv, uanset om det handler om 
jobformidling, kompetenceafklaring eller 
rådgivning.

Jeg er blevet opsagt
Først og fremmest skal du kontakte din lo-
kale 3F fagforening, hvis du bliver fyret. 3F 
hjælper dig bl.a. med:

• Uberettiget fyring
• Forkert opsigelsesvarsel
• Karantæne fra a-kassen
• At melde dig ledig – så du kan få 

dagpenge hurtigst muligt. 
• At du hurtigst muligt får hjælp til det 

næste job og/eller uddannelse

Opsigelsesvarsel
Det er din overenskomst, som afgør, hvor 
langt et varsel du og din arbejdsgiver har ved 
opsigelse. Bliver du fyret, er din arbejdsgivers 
varsel typisk længere end det opsigelsesvar-
sel, du har pligt til at give arbejdsgiveren. 
Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, 
kan din ansættelseskontakt indeholde opsi-
gelsesvarsler.   

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lo-
kale 3F fagforening, hvis du er i tvivl om dit 

opsigelses-
varsel.

Regler ved 
fyring
Hvis du er 
blevet fyret, 
er der flere 
ting, du skal være opmærksom på.

For det første skal din arbejdsgiver meddele 
dig, at du er blevet fyret – og begrunde opsi-
gelsen – helst skriftligt. Begrundelsen skal du 
bruge, når du skal melde dig ledig i din lokale 
3F fagforening.

Du har som regel en opsigelsesfrist, men 
den er afhængig af, hvor længe du har været 
ansat, og hvilken overenskomst du arbejder 
under. Hvis din arbejdsgiver ikke overholder 
fristen, skal du kontakte 3F. Du skal arbejde 
i opsigelsesperioden. Ellers risikerer du, at 
arbejdsgiveren bortviser dig og stopper løn-
udbetalingen og kræver en bod, fordi du er 
udeblevet. 

Afskedigelser skal være saglige og begrun-
dede. Det står som en del af Hovedaftalen. 
Lovgivningen forbyder, at du for eksempel 
afskediges på grund af dit køn, på grund af 
graviditet, barselsorlov, handicap, alder eller 
race. En klage over en afskedigelse skal ske 
hurtigt, i visse tilfælde allerede inden for 14 
dage

Du kan læse om, hvilke regler der gælder 
specifikt for din overenskomst på mit 3F eller 
kom og få en snak i afdelingen.

MG

Fyret – hvad skal jeg gøre?

Hvis livet giver dig en citron – så lav limonade af den.
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Få et GAVEKORT

Skriv en artikel her i bladet om din arbejdsplads,

eller skriv om en god kollega.

Eller måske har du en særlig oplevelse fra dit arbejdsliv,

(nuværende eller tidligere), som du gerne vil dele med os andre.

Vi hjælper dig gerne med at skrive.

Vi belønner dit bidrag med
et gavekort på 300,- kr.

til Jensens Bøfhus eller Wohlenberg
Vinhandel.

Send os dit bidrag på mail eller med posten.

Vedhæft gerne billeder, helst digital.

Send til 3F Als, Nørreled 33, Guderup, 6430 Nordborg

eller als@3f.dk

Hvis du har emner, du gerne vil have belyst her i bladet,

så kontakt en fra redaktionen (se side 2).

Redaktionen forbeholder sig ret til at vælge mellem

de indkomne artikler.

Intet er så slemt, at det ikke kunne blive meget værre.



Simon Poulsen,  Sønderjyske, kom og uddelte 3F bolde til  8 ungdomshold på Als.

Åbningstider

Mandag 08.15 - 16.00
Tirsdag 08.15 - 16.00
Onsdag 08.15 - 16.00
Torsdag 08.15 - 16.00
Fredag 08.30 - 12.00

3F Als

Nørreled 33, Guderup
6430 Nordborg
tlf. 70 300 948
e-mail: als@3f.dk
www.3f.dk/als


