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Har du været medlem i 25 år, 
30 år, 40 år eller 50 år – så vil 
3F Høje–Taastrup gerne se dig 
til et lille arrangement i afdelin- 
gen. Dette års arrangement for 
jubilarer finder sted torsdag d. 
28.11.2019. Der vil komme ind-

Mangel på arbejdskraft?

Vi har i en lang periode hørt om den manglende arbejdskraft 
i Danmark, og at vi derfor er nødt til at hente arbejdskraft 
fra 3. verdens lande. Derudover vil dette kræve at beløbs-
grænsen skal sættes ned, sådan at det en arbejdsgiver skal 
betale medarbejderne i løn, ville være mindre end i dag, 
og en del af det administrative bøvl skal væk. I dag skal 
man have en bankkonto i Danmark, men dette er for svært 
at administrere. Derfor er det bedre med feks. en bank-
konto i Kina. Jeg mener dette er noget sludder og det reelt 
handler om at arbejdsgiveren vil have billig arbejdskraft fra 
3. verdens lande. Vi i 3F Høje – Taastrup har i gennemsnit 
lige over 180 ledige medlemmer. Der er over 10 mill. ledige i 
Europa. Hvis der bliver sagt at de ikke er kvalificeret, så lad 
os da opkvalificer vores ledige kollegaer sådan at de får de 
kompetencer arbejdsgiveren mener de mangler. Så skulle 
du høre en arbejdsgiver sige, at de mangler arbejdskraft in-
den for de brancher vi har i afdelingen, så henvis dem gerne 
ned til os, så skal vi nok prøve at hjælpe dem med at finde 
et match, så vi kan få vores arbejdsløse kollegaer i arbejde, 
inden vi henter udenlands arbejdskraft. 

Har du jubilæum i år?
bydelse direkte ud til dig. MEN 
– selvom den nye teknik er nyt-
tig – så kan den svigte en gang 
imellem. Ligger der ikke en ind-
bydelse i din postkasse senest 
midt september, kan det være 
fordi teknikken har svigtet os. 

I så fald bedes du kontakte os 
på tlf. 70 300 956 eller mail: 
hoeje-taastrup@3f.dk
Vi håber på at se mange af jer.
Ved tilmelding oplys venligst, 
hvor lang tid du har været med- 
lem.
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Ølsmagning

Generalforsamling 2019
Der blev afholdt generalfor- 
samling den 12.03.2019 i kultur- 
huset. Der var et pænt frem- 
møde. En af tingene der bliver 
taget med fra generalforsamlin- 
gen 2019, var et ønske om 
færre indlæg eller flere lokale 
indlæg omkring, hvad der rører 

Af Louise Bruun
Faglig medarbejder lager/
transport

25. april 2019 havde 3F Høje-
Taastrup fornøjelsen af at be- 
søge TEC Hvidovre. De to fag- 
lige som var afsted var Steffan 
og Louise. 

Som faglig medarbejder i af- 
delingen er det altid en fornø- 
jelse at komme på skolebesøg 
og møde de unge mennesker. 

Vi begyndte med et spil, hvor 
eleverne skal dele forskellige 
kategorier ind i om det er over- 
enskomstforhandlet eller lov- 
givning. Det skaber en god og 
spændende debat i rummet, 
hvor der er rig mulighed for at 
stille uddybende spørgsmål. 

En klassiker ved skolebesøg 
er at rigtig mange elever place- 
rer de fleste kategorier under 
lovgivning. Efterhånden som vi 
får det placeret korrekt er 
eleverne tit overraskede over, 
hvor mange ting der faktisk er 
forhandlet gennem overens- 
komst. For eks. løntillæg (eks. 
natarbejde) løn under sygdom, 

3F besøger TEC Hvidovre

sig ude omkring i lokalområdet. 
Dette er der blevet lyttet til, 

og vi vil arbejde på at, der kom- 
mer mere af det til generalfor- 
samlingen 2020.

Generalforsamlingen 2020 vil 
blive afholdt tirsdag den 10. 
marts 2020 kl. 17.00. Der vil 

være spisning fra kl. 16.30. 
Da der ikke har været mulig- 
hed for at låne et af de kom- 
munale tilbud rykkes general- 
forsamlingen tilbage til afde- 
lingen. 

Vi håber på at se mange af jer 
til generalforsamlingen 2020.

løn under barsel, barnets 1. sy- 
gedag og meget mere. 

Vi forsøger når vi er ude på 
skolebesøg, gennem debat at få 
klædt eleverne så meget på som 
overhovedet muligt til deres 
kommende arbejdsliv. 

Det er vigtigt for os, at vi tager 
fat i de unge. Informere om hvad 
en fagforening gør, hvad er for- 
skellen på en fagforening og 

Torsdag den 24. oktober kl. 16:30 afholdes ølsmagning i afde- 
lingen. Finn underholder med øllets historie og der vil være 10 
smagsprøver af 15 cl og der vil desuden være pølsebord.

Der er begrænset antal pladser og ved tilmelding betales kr. 100 
og der tilbagebetales kr. 50 ved fremmøde til arrangementet.

Tilmelding og betaling sker i afdelingen fra den 1. september 
og senest den 1. oktober 2019 og det er først til mølle princippet.

a-kasse og hvad kan man bru- 
ge det til? 

Det er altid en fornøjelse at 
komme afsted, og det er heller 
ikke kun de unge der lærer 
noget. Vi har som faglige altid 
lært noget nyt når vi tager 
derfra og det skal vi fortsætte 
med at gøre.

Og vi glæder os altid til at 
komme afsted igen.
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Der blev afholdt fagligt vælger- 
møde i 3F Høje Taastrups loka- 
ler.

Dette var et samarbejde mel- 
lem PMF afd. 04 – FOA og 3F 
Høje – Taastrup. Her var indbudt 
bredt politisk.

Fagligt vælgermøde

Taastrup seniorklub fejrer 40 års jubilæum

Jubilæum blevet fejret med en tur for medlemmerne til Nykøbing Falster for at se Nykøbing F revyen, 
samt en overnatning på hotel Falster. Der blev hygget og grinet. Som formand vil jeg sige, jeg er 
glad for vores to senior klubber. De laver gode ture og tager sig godt af vores seniormedlemmer.

Formand Søren Grøn 

Temaerne var:

•	 Vores	arbejdsliv,	slid	og
 pension.
•	 Vores	børn	og	børnebørns
 vilkår i dagtilbud.

Vi var glade for at stort set alle 
de indbudte partier mødte op. 

Der var en god debat mellem 
kandidaterne fra de forskellige 
politiske partier. Der kom også 
nogle gode spørgsmål fra sa- 
len af.  
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Betina H. Binder
Jeg startede i afdelingen 1. 
marts 2019, som sagsbehand-
ler i A-kassen.

Jeg har tidligere været 7 år i 
medlemsadministrationen i en 
anden a-kasse, og før det blev 
jeg udlært som kontorassistent 
hos Dansk Metal. 

Jeg er 28 år, og er født og 
opvokset i Ribe. Privat bor jeg 
med min mand og vores 2 børn. 

Jeg er allerede godt i gang 
med arbejdet, og er blevet ta-
get rigtig godt imod i afdelin-
gen. 

Stefan Ø. 
Petersen
Mit navn er Stefan Ørsted Pe-
tersen, jeg er den nye dreng i 
klassen på det faglige område 
her i 3F Høje-Taastrup. Med 
opstart her den 1. februar 2019.
Jeg rundede de 40 år her den 
1. marts og er bosiddende her 
i kommunen med min hustru, 
og vores 4 fælles børn. Udover 
at være familiefar på fuldtid, 
har jeg også en deltidsbeskæf-
tigelse som brandmand her i 
kommune, og har i år haft 10 års 
jubilæum på Falck stationen 
her i kommunen.

På det faglige plan har jeg af 
flere omgange arbejdet med ar- 
bejdsmiljø og her de sidste 2 år 
været arbejdsmiljørepræsen-
tant for chaufførerne hos Arla-
Foods i Ishøj, hvor jeg også har 
kørt som distribution chauffør.

Jeg har flere uddannelser bag 
mig, som jeg ikke vil kede jer 
med her. Dem kan vi altid tage. 
Jeg håber du/I vil tage lige så 

Steffan
Christensen
Mit navn er Steffan Christen-
sen og tiltrådte min stilling 
som faglig medarbejder den 
2. januar 2019 og arbejder med 
områderne Industrigruppen og 
Offentlig gruppe.

Jeg har en profession bache-
lor i pædagogik fra UCC Kø-
benhavn. Jeg har ydermere ta-
get en uddannelse i systemisk 
tænkning og narretiv fortællin-
ger, samt er Durewall instruk-
tør. Jeg har i tidligere beskæf-
tigelse været tillidsrepræsen-
tant for socialpædagogerne på 
et bo og rehabiliteringscenter i 
Hillerød.

Min fritid bruges på familie, 
jagt, fiskeri og træning.

Jeg ser frem til et godt sam-
arbejde både med medlemmer 
såvel som kollegaer i 3f.
 
Venlig hilsen
Steffan Christensen 

Nye medarbejdere

Vi har i 3F Høje Taastrup d. 3. juni 2019 i alt 183 ledige medlemmer.
Står din arbejdsgiver og mangler arbejdskraft vil vi rigtig gerne prøve at se om et af vores ledige 

medlemmer ikke kunne bestride det ledige job.  Vil i gerne høre mere eller har i et job så kontakt 
os på tlf. 70 300 956 eller mail: hoeje-taastrup@3f.dk

Er du medlem og er du ledig eller i job, så kan du altid via mit3f.dk gå ind og se de ledige stillinger 
der er. Du har også mulighed for at tilmelde dig jobformidlingen via mit 3F, så vi kan søge dit CV 
frem, hvis vi har kendskab til en ledig stilling der matcher dig.

3F jobformidling

godt imod mig, som de har her 
i afdelingen. Jeg glæder mig i 
hvert fald, til at arbejde på det 
faglige område, og i tæt sam-
arbejde med jer medlemmer, 
såvel tillidsvalgte og hilse på jer.
”Lad os stå sammen om den 
fælles sag…” 

De bedste Hilsener  
Stefan Ø. Petersen. 
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Af Uffe Feldfoss Petersen

Lidt historie
I sidste halvdel af det 18. år- 
hundrede begyndte danske ar- 
bejdere at organisere sig, for at 
få bedre løn og bedre arbejds- 
forhold. Ved samlet at ned-
lægge arbejdet kunne de ligge 
pres på arbejdsgiverne, for at 
få bedre forhold. Som mod-
træk udelukkede arbejdsgiver-
ne dem fra arbejdspladserne, 
så de ikke fik løn. Resultatet 
var et meget ustabilt arbejds-
marked for både arbejdstagere 
og arbejdsgivere

Der blev i 1899 indgået en afta-
le, Septemberforliget, hvor par- 
terne blev enige om arbejds-
tagerne fik retten til at organi-
sere sig, samt retten til at for-
handle deres løn- og ansættel-

Af Uffe Feldfoss Petersen

Igennem det sidste halve år har 
antallet af medlemmer i afdelin- 
gen været støt stigende.

Det skyldes ikke mindst det 
arbejde de lokale tillidsrepræ- 
sentanter laver ude på de enkel- 
te virksomheder. De sikre at ny- 
ansatte bliver tilbudt medlem- 
skab af vores fagforening og 
får dem organiseret. De har og- 
så været gode til at tage en 

Medlemstal er stigende

sesforhold og arbejdsgiveren 
fik retten til, at lede og fordele 
arbejdet. Der blev også aftalt 
en Fredspligt, hvor arbejdsgi-
verne ikke må lockoute arbej-
derne og arbejdstagerne ikke 
måtte nedlægge arbejdet, når 
der var indgået en aftale mel-
lem parterne.

Aftalen i dag
Septemberforliget, også kaldet 
arbejdsmarkedets grundlov, 
lagde grunden til det som vi i 
dag kender som Hovedaftalen, 
der er aftalt mellem Fagbe-
vægelsens Hovedorganisation 
(tidligere LO og FTF) og Dansk 
Arbejdsgiverforening. Og de 
aftaler der indgås mellem ar-
bejdstagere og arbejdsgivere 
kender vi i dag som overens-
komster. De fagforeninger og 

arbejdsgivere der har tilsluttet 
sig Hovedaftalen, er forpligtet 
af denne og de overenskom-
ster der indgås. Hvis der opstår 
uenighed om indgåede aftaler 
kan de behandles i det fagrets-
lige system.

De gule fagforeninger er ken-
detegnet ved, at de ikke har til- 
sluttet sig Hovedaftalen og der 
har man så ikke retten til at væl- 
ge en tillidsrepræsentant eller 
ved konflikt at tage kollektive 
kampskridt såsom strejke og blo- 
kade, ligesom de ikke kan gøre 
brug af det fagretslige system.

Udfordring
Et flertal af danske arbejdsgi-
vere og arbejdstagere vil gerne 
bevare Den Danske Model, da 
den skaber et stabilt og fleksi-
belt arbejdsmarked, samt sikre 

snak med medlemmer, der har 
overvejet at melde sig ud.

Afdelingens faglige medarbej- 
dere har lagt et stort arbejde i 
at kontakte de af vores med-
lemmer, der overvejer at skifte 
til en gul fagforening og det er 
lykkes for dem at fastholde en 
hel del af dem. De har også 
været på flere skolebesøg, for 
at fortælle eleverne om vigtig- 
heden af, at være organiseret i 
en fagforening.

I administrationen har vi si- 
den januar deltaget i et pilot- 
projekt, hvor vi arbejder med 
at fastholde nuværende med- 
lemmer. Så ud over at have 
haft travlt med at melde nye 
medlemmer ind, har vi også 
taget kontakt til medlemmer, 
der af den ene eller anden 
grund, har været ved at miste 
deres medlemskab. Det nytter 
jo ikke noget, at vi får en mas- 
se nye medlemmer, hvis vores 

Hvorfor er Den Danske Model vigtig ?
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arbejdspladser med ordnede 
forhold. Man kan derfor undre 
sig når nogle danske politikere 
ikke støtter op omkring Den  
Danske Model. Som eksempel 
regulerer vi i Danmark mindste-
lønninger via kollektive over- 
enskomster. Nogle politikere har 

at bestemme, når vi afgiver vo-
res stemme ved folketingsvalg 
og EU-valg og det andet kan vi 
sikre ved, at få vores kolleger 
organiseret i rigtige fagforenin-
ger, der er tilsluttet Hovedafta-
len og ikke i gule fagforeninger.

Vi skal sikre Den Danske 
Model, fordi med den sikres de 
forhold på det danske arbejds-
marked, som vi har opnået 
gennem mere end 100 års ar-
bejderhistorie.

nuværende medlemmer siver ud i 
den anden ende.

Alt i alt har der været et fantas- 
tisk samarbejde mellem kolleger- 
ne i afdelingen og de lokale til- 
lidsrepræsentanter. Så en stor tak 
for indsatsen, forenet står vi stær- 
kest.

Hvorfor er Den Danske Model vigtig ? tilkendegivet at de ønsker at 
mindstelønnen skal fastsættes 
ved lov i EU. Det kan betyde 
løn-dumping i Danmark, med 
mindstelønninger væsentlig un- 
der de lønninger vi har i dag.

For at bevare Den Danske 
Model er det derfor vigtigt, dels 
at dansk arbejdsmarkedspolitik 
bestemmes i Danmark og ikke 
i EU og dels at hovedorgani-
sationerne i Danmark styrkes. 
Det første kan vi være med til 
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Faglige sager siden sidst
Af Tue Tortzen

Ærgerlig afslutning
På DSV- byggepladsen i Hedehusene måtte 
sjakket pakke sammen og forlade arbejdet efter 
uenighed om akkordregnskabet.

Der var aftalt priser, og arbejdet skred fornuf-
tigt frem, men sjakket havde ikke noteret ekstra 
arbejds- og daglønstimer. Det er sædvanligvis 
ca. 10 % af arbejdstimerne, og når man ikke har 
firmaets underskrift på krav om ekstrabetaling 
er pengene ikke sikre.

Firmaet kunne påvise at der var tjent omkring 
182 kr i timen, sjakkets forventning var omkring 
235 kr.

Vi blev enige om at firmaet afregner alle timer 
med 197,50 kr, og sjakket finder andet arbejde.

Af det kan man lære: Sjakbejds eller skur-
bogsmand skal sørge for at have styr på ekstra- 
arbejde hver dag og få sedlerne underskrevet – 
ellers går man glip af en masse penge.

Hvis du har brug for hjælp til at føre skurbog og 
akkordregnskab så kontakt Tue i fagforeningen.

Aicare
Firmaet opsætter ”vandvægge” som køler og 
frisker luften i kontorer og forretninger med rin-
dende vand.

Vort medlem var lovet 4000 kr. ekstra pr må-
ned som bonus, men da han blev syg tilbage-
holdt firmaet denne bonus.

Efter lang tids tovtrækning har han fået sine 
penge – men vi slås stadig om feriepengene. Vi 
skal nok få dem – men ih hvor er det træls.

Rosco
Firmaet laver medicinal – produkter. Vort med-
lem fik stress og sygemeldte sig, og derefter 
startede en række problemer med lønnen som 
vi dog fik løst tilfredstillende.

Men også dette firma har undladt at betale 
feriepenge. Det virker helt fjollet, for vi er sten-
sikre på at få pengene gennem vores advokat, 
og både vi og firmaet spilder tid på sagen.

CN Entreprise 
CN Entreprise er et beton- firma fra Kalundborg 
som har underentreprisen på Vestskovens Gym-
nasium i Albertslund.

Firmaet havde ikke overenskomst, og i før-
ste omgang ville mester ikke skrive under. Han 
bruger polske folk, og han ville selv bestemme 
hvad de skal have i løn.

Så måtte vi gå til Hovedentreprenøren som hed- 

der Spæncom, og fortælle dem at der ville blive 
blokade på pladsen, hvis ikke CN ville have over-
enskomst. Spæncom ønskede ikke at arbejdet på 
hele byggepladsen skulle gå i stå, de talte et al-
vorsord med CN, og så skrev han under.
Vi havde et godt møde og fik snakket tingene 
igennem, og CN kunne i grunden godt forstå 
”Den danske Model”. Næste skridt bliver at få 
meldt de polske folk ind i 3F og sikre at overens-
komsten bliver overholdt.

Skurpenge
Arbejdsgiveren har pligt til at opsætte et skur 
så vi kan spise vores mad i tørvejr og komme 
på toilettet.

Desuden skal der være bad og to skabe til 
hver – et til arbejdstøj og et til skiftetøj.

Der skal også være køleskab og kogeplade/
mikroovn.

Hvis der ikke er skur eller det ikke er i orden - 
skal du straks kræve skurpenge – det er 90 kr pr 
dag. Det kan være på mail. Sms eller et papir 
mester kvitterer på. Samtidig skal du ringe til 
fagforeningen, der skal nemlig holdes et ”orien-
teringsmøde” hvor vi tager ud og ser på pladsen. 

Undtagelsen er at hvis der er under 6 ”mand-
dage” på pladsen kan Mester undlade skur – 
mod at betale skurpenge. De skal skrives på 
ugesedlen.

Og mandedage er 2 mand i 3 dage eller 3 
mand i 2 dage. Der må ikke udelades skur hvis 
arbejdet strækker sig over mere end 3 dage, 
også hvis man går der alene.

MB fundament
Firmaet støbte en grund på Baldersvej i Taastrup 
. De har overenskomst, men de overholder den 
ikke. Deres polske arbejdere var ansat som mu-
rerarbejdsmænd. Det betyder at de skal have 
mindstelønnen på 125,90 kr. plus 20 kr. hvis de 
ikke arbejder på akkord, i alt 145,90 kr.

Deres løn var mellem 130 og 140 kr. så det var 
regulær underbetaling.

I forvejen er 145.90 kr. jo langt mindre end 
danske arbejdere tjener, men firmaet skulle alt-
så presse citronen yderligere.

Der manglede også overtidsbetaling og skur-
penge.

Desværre kan man kun få skurpenge hvis man 
kræver det skriftligt, det vidste polakkerne ikke 
så de penge fik vi ikke.

Sagen blev lukket ved at firmaet betaler 
200.000 kr. til 3F. Da ingen af de polske folk er 
medlemmer går de i kassen – og vi bruger dem 
til indsatsen for at få organiseret de udenland-
ske arbejdere.
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”NærHeden” – en bygge-
plads med udfordringer
Det meget omtalte byggeri Nærheden i He-
dehusene har været plaget af uheld. Firmaet 
Råhus Construction som bruger polske og ru-
mænske arbejdere gik konkurs og pladsen blev 
efterladt med rod og kaos.

Så overtog firmaet Adelborg Byg sagen med 
nye rumænske arbejder.

Vi kontaktede arbejderne, og firmaet kom selv 
til fagforeningen for at få lavet aftaler om over-
enskomst, arbejdstid m.m.

Vi samlede de 23 rumænske kolleger i fagfor-
eningen, og efter at vi havde fortalt om vores 
arbejde meldte de sig alle ind.

Der blev derefter indgået overenskomst med 
firmaet – en overenskomst med kædeansvar så 
firmaet hæfter for at alle underentreprenører 
betaler efter overenskomsten.

Derefter har vi aftalt en ordning så der arbej-
des 10 timer over pr uge, og så rejser folkene 
hjem og afspadserer så det hele går op med 37 
timer pr uge indenfor 4 måneder.

Nu har sjakket valgt George Brat som tillids-
mand, og de er lige så stille ved at forstå hvor 
vigtigt det er at stå sammen i fagforeningen.

Der vil komme udenlandske arbejdere til Dan-
mark fremover. Vi skal ikke vende dem ryggen, 
vi skal tale med dem og få dem organiseret så 
de ikke bliver dårligt behandlet – og så de ikke 
trykker løn og vilkår for os andre.

Storke Isolering
Et lille nystartet firma i Hedehusene med en en-
kelt ansat.

Vi mødtes på en byggeplads, og efter en snak 
skrev mester under på overenskomsten. ”Der 
skal jo være orden i tingene, og jeg har selv væ-
ret svend” som han sagde. Sådan….

LW4 Byg
Firmaet er fra Nordsjælland og har overens-
komst. Men de havde ikke læst den så grundigt, 
for der manglede både pension og SH betaling, 
og der var uenighed om timer og kørsel.

Sagen kom til mæglingsmøde, og det endte 
med at firmaet betalte 16500 hvoraf de 2000 er 
bod til fagforeningen.

Norva 24
Der er desværre jævnligt skærmydsler i dette 
slam- og spulefirma, men et godt sammenhold 
plejer at betyde at vore medlemmer bliver or-
dentligt behandlet.

Alligevel fyrede firmaet en mand på grund af 
at ”stillingen blev nedlagt”

Dette på trods af, at der er meget overarbej-
de i firmaet, og at overenskomsten siger at der 
ikke må fyres nogen så længe kollegerne har 
afspadsering til gode.

Sagen kom til mæglingsmøde, men Firmaet 
og Arbejdsgiverforeningen holdt fast i at de 
kunne fyre vort medlem.

Sagen går så til faglig Voldgift- det betyder at 
man udpeger en dommer som undersøger sa-
gen og kommer med en afgørelse. Det bliver en 
gang til efteråret.

I mellemtiden har firmaet ansat manden igen 
– så de har nok fået kolde fødder. Men en bøde 
skal de sgu hà ….

JH Planter –
Ingersvej i Sengeløse
Gartneriet – som er medlem af arbejdsgiverfor-
eningen - bruger en underentreprenør ved navn 
Admin til at udføre det meste af arbejdet. De 
ansatte er fra Lithauen og får langt fra overens-
komstmæssig løn.

Vi har sendt konfliktvarsel til Admin – men det 
vil de skide højt og flot på.

Derfor planlægger vi nu en konflikt mod den, 
en konflikt som vil lukke gartneriet.

Hvis du ser firmaer som leverer noget til JH 
planter eller hører noget om hvad der foregår, 
så ring til Tue på 22857362, send en mail på tue.
tortzen@3f.dk  eller kom ned i fagforeningen og 
fortæl det.

Vi kan ikke have et gartneri som underbeta-
ler og udkonkurrerer redelige firmaer – de må 
skrive under på overenskomsten eller lukke !
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20 år som tillidsrepræsentant

40 år som Specialarbejder i Beredskabet

Jens og John i praktik hos 3F Høje-Taastrup

Af formand
Søren Grøn

Vores mangeårige 
medlem har i år 

20-års jubilæum som 
tillidsrepræsentant. 
Bent startede som 
chauffør hos MD-

food, som senere er
blevet til Arla food.
Bent er kendt for at 
kæmpe og varetage 

medlemmets sag.
Vi ønsker Bent

tillykke og håber
han fortsætter

mange år endnu.

Af Steffan Christen, Faglig medarbejder

Poul Skov startede på Hedelykken 10 d. 
23. april 1979 og Poul har været en aktiv 
medarbejder gennem 40 år i Beredskabs- 
styrelsen.

Efter endt maskinfører uddannelse 
startede Poul som værnepligtig i 1976. 

Trods diagnosticeret blødende tyk-
tarms betændelse tilbage i 1986, formår 
Poul alligevel at blive røgdykker, stå for 
bl.a. pakning af diverse udstyr samt væ-
ret pyroman i beredskabets brandhus og 
på øvelsespladsen i mere end 25 år.

Nu er Poul gået ind i sit fyrretyvende 
arbejdsår i Beredskabsstyrelsen, og er 
fortsat en aktiv og vellidt medarbejder 
som foruden at være en del af chauf-
førvagten nu også varetager bestilling 
af alt udstyr til Beredskabsstyrelsen på 
Hedelykken 10 i Hedehusene 

Poul Skov skal have et kæmpe tillykke 
med de 40 år i Beredskabsstyrelsen.

Af formand Søren Grøn

Vi havde, i uge 15 2019, fornø- 
jelsen af at have Jens og 
John fra Danske Fragtmænd 
Sjælland i en uges praktik. 
Her var John og Jens rundt i 
forskellige funktioner i afdelin- 

gen for at se hvordan arbejdet 
udføres. Jeg tror godt jeg kan si- 
ge uden at overdrive noget, at de 
fik en øjenåbner for, hvordan 
en hverdag i 3F Høje–Taastrup 
er. Vi var glade for de kom- 
mentar- og forbedringsforslag 
Jens og John kom med til afde- 

lingen. Det er forbundet der har 
et projekt der kaldes for ”Nye 
vinkler” Dette er anden gang vi 
er med, og det har været godt 
med de kommentarer som 
praktikanter giver os. Så vi har 
sagt ja til at være med næste 
gang forløbet kører.



Persondatalovens betydning

2. halvår 2019 2. halvår 2019
Høje-Taastrup,
Efterløns- og Seniorklub:
Aug.: 13.  kl. 12 Generalforsamling
 27. kl. 12 Bankospil

Sept.: 10. kl. 10 Skovtur (pris 170 kr.)
 24. kl. 12 Bankospil

Okt.: 8. kl. 12 Høstfest 
   (pris 50 kr.)
 22. kl. 13 Bankospil

Nov.:  5. kl. 12 Hjemmelavet gule ærter 
   (pris 70 kr.) 
 19. kl. 12 Pakkefest, medbring 
   pakke, værdi min. 50 kr.
 26. kl. 9-11 Uddeling af julegaver

Dec.: 3. kl. 13 Juleafslutning med   
   gløgg og æbleskiver
 
Vi ønsker alle vores
medlemmer en rigtig
Glædelig jul samt et godt Nytår

August 
 8. Banko
15. Klubdag
22. Udflugt
29. Banko

September:
 5.  Tøjparty
12. Banko
19. Musikunderholdning
26. Banko

Oktober:
 3. Musikalsk foredrag
10. Banko
17. Lukket i Hedehuset
24. Høstfest
31. Banko

November:
 7. Rafleturnering
14. Julebanko
21. Udflugt
28. Klubdag

December:
5. Juleafslutning

Hedehusene, 
Efterløns- og Seniorklub:
Yderligere oplysninger eller tilmeldinger:
Formand Valborg Juntunen tlf. 21 43 53 48
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Bestyrelsens telefonliste:
Formand Vilfred Post – 60 70 49 07
Kasserer Jan Petersen  – 23 88 86 53
Næstform. Jørgen Pedersen – 21 30 95 01
Besty.medl. Erik Olsen – 42 77 94 42
Besty.medl. Poul Erik Hansen – 24 26 90 65
Besty.suppl. Kirsten Nielsen - 43 62 50 95        

Aktivitetsplan for Seniorerne

Af Betina Binder, A-kassen

Persondataloven – hvad
betydning har det for mig?

I maj 2018 trådte persondata- 
forordningen i kraft, også kal-
det GDPR, det betød skær-
pede krav for både private og 
offentlige organisationer. 

Formålet med den lov er at 
skabe tryghed omkring brugen 
af vores alles data. 

Det betyder ganske enkelt, 
at vi ikke må udtale os, om din 
sag/dit medlemskab til andre 
private personer end dig.

Derfor, hvis du får andre til 

de navnet på den person vi kan 
udtale os til. 

Det betyder desværre også, 
at hvis det er forskellige per-
soner der ringer for dig, gang 
for gang, skal der være en ny 
fuldmagt, og den gamle annul-
leres. 

Hvis du ikke har lyst til at 
afgive en fuldmagt, skal du 
selv være ved siden af, når den 
anden person ringer, det bety-
der at vi vil bede personen der 
ringer for dig, om at give dig 
røret, så du kan oplyse os dit 
CPR-nummer, og på den måde 
sikre os, at vi må udtale os om 
din sag/dit medlemskab. 

at ringe for dig, enten fordi du 
selv er på arbejde, og ikke kan 
ringe, eller fordi du ikke mener 
dit danske er godt nok, til at 
føre en samtale, skal vi have 
en fuldmagt fra dig, om at vi 
må udtale os til en anden per-
son. Fuldmagten skal indehol-



Åbningstider og telefontider
Mandag: 09:00-12:00 samt 13:00-15:00 
Tirsdag: 09:00-12:00 – A-kassen – Lukket
Onsdag: 09:00-12:00 samt 13:00-15:00 
Torsdag: 09:00-12:00 samt 13:00-17:00 
Fredag: 09:00-12:00

Kontaktoplysninger
Telefonnummer til faglig afdeling,
A-kassen og administration: 70 300 956.
Telefonnummer til de faglige:
Formanden 88927109
Industri, offentlig og grøn – 88927117
Transport – 88927123
Byg – 88927116
Juridisk – 88927110

Oplysninger
Du kan finde mange flere oplysninger om blandt 
andet afdelingsbestyrelsen, vedtægter, hvem 
der er ansat, aktiviteter og retningslinjer m.m. 
på afdelingens hjemmeside som er:
www.3f.dk/hoeje-taastrup 
Derudover har vi også brug for dine oplysninger! 
Hvis du f.eks. skifter arbejde, flytter, får ny mail 
adresse eller telefonnummer, så udfyld blan-
ketten nedenfor, eller gå ind på: www.mit3f.dk
og udfyld dine kontakt oplysninger.

Lukkedage
Afdelingen holder lukket 1. januar, 1. maj, 5. juni 
(Grundlovsdag), 24. december (Juleaftensdag), 
31. december (Nytårsaftensdag) og fredagen ef-
ter Kristi Himmelfartsdag.

Pile alle 18 – 20, 2630 Taastrup · Tlf: 70 300 956  
Mail: hoeje-taastrup@3f.dk
Hjemmeside: www.3f.dk/hoeje-taastrup

Høje-Taastrup

Kontingent for
medlemmer
med efterløn og
fritidsulykke forsikring  1535,50 kr.

Kontingent for
medlemmer
uden efterløn, men med
fritidsulykke forsikring  1027,50 kr.

  2017 2018 2019 Stigning
Efterløns bidrag  495 502 508 6
A-Kassen statsbidrag  400 404  410 6
Administrationsbidrag A-kassen afdelingen  97 97 97 0
Alka Fritidsulykke forsikring  41,5 40 38 -2
Forbund + Gruppeliv  227 229 231 2
Afdelingen    244,50 248,50 251,50 3
   1505 1520,50 1535,50 15

I 2019 fordeler kontingentet sig således:

Kontingent 2019Kontingent 2019 
 
 
I 2019 fordeler kontingentet sig således: 

      
 
 

      
 Kontingent type 2017   2018   2019          Stigning  
Efterlønsbidrag 495 502 508 6,00  
A-Kasse statsbidrag 400 404 410 6,00  
Adm.bidrag A-kassen afdeling 97 97 97 0,00  
Alka - Fritidsulykkesforsikring 41,5 40 38 -2,00  
Forbund incl. gruppeliv 227 229 231 2,00  
Afdeling 244,5 248,5 251,5 3,00  
  1505 1520,5 1535,5 15,00  
      

Stigning i kontingentet for 2018 er på 15,00 kr. uden klub kontingent. 
 

 
 
 
 
 
 01 Kontingent for medlem med efterløn og fritidsulykke forsikring  1535,50 kr. 
 
44. Kontingent for et medlem uden efterløn men med fritidsulykke forsikring  1027,50 kr. 
 
 
 
Afdelingsformand  
Søren Grøn 
3f Høje Tåstrup 

33%

27%
6%

3%

15%

16%

Kontingent 2019
Efterløns bidrag: 508,00

A_Kassen statsbidrag 410,00

Adm Bidrag a-kassen
afdelingen 97,00

Alka Fritidsulykke forsikring
38,00

forbund+gr liv 231,00

Afdelingen 251,50


