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Vi	giver	en	kop	kaffe	og	lidt	godt	til	ganen.

Jeg hedder Tommy og er den nye mu-
reropmåler/faglige sekretær ved 3F 
Holstebro. 

Jeg er i fuldt sving med at sætte mig 
ind i de mange nye ting, så jeg kan yde 
god service og vejledning.

Jeg er murersvend, er 57 år, og har 
arbejdet med de fleste ting indenfor fa-
get, siden jeg blev udlært i 1980. Jeg 
er opvokset i Struers opland og bor for 
tiden i Linde.

Jeg glæder mig over at få lov til at 
komme rundt i distriktet, både til op-
målinger og andre ting.

Der er masser af opgaver at komme 
omkring, så det er bare fremad.

Jeg håber på et godt samarbejde 
med svende, lærlinge og faglige kol-
legaer.

Med venlig hilsen 
Tommy Christensen

Ny faglig sekretær



I skrivende stund er vi ved at gøre klar 
til ekstraordinær kongres i LO, som skal 
afholdes fredag den 13. april i Oden-
se. Her skal vi først have kongres i LO 
om formiddagen, hvor vi skal beslutte, 
om vi går ind for en sammenlægning 
med FTF, den anden store hovedorga-
nisation i Danmark. Hvis der er flertal 
for en sammenlægning i både LO og i 
FTF, skal der om eftermiddagen afhol-
des en stiftende kongres kl. 13.30. Hvis 
det bliver en realitet, får vi en ny fæl-
les hovedorganisation for 1,5 millioner 
lønmodtagere.

I 3F går vi ind for et nej til fusionen, 
da vi ved, at FTF ikke er interesseret 
i at opretholde det lokale islæt til ar-
bejdsmarkedet. De sektioner, vi har i 
hele landet i dag, er jo en garanti for, 
at vi lokalt hele tiden har ”fingeren på 
pulsen”, når vi snakker de lokale ar-
bejdsmarkedsforhold og politikken lo-
kalt. Hvis vi mister det, så har vi ikke 
længere den indsigt, der gør, at vi kan 

arbejde lokalt for medlemmerne. Det 
bliver en spændende uge, og I vil høre 
mere om det senere.

Randers Regnskov er et af de nye til-
tag, vi er ved at forhandle en god pris 
hjem på. Det er desværre ikke kommet 
på plads til udgivelsen af dette blad, 
men så snart vi har en aftale, vil det 

blive lagt på hjemmesiden og komme 
med i næste blad. 

Lydens By gør klar til officiel indvielse 
af det store havneprojekt i Struer til i 
alt 22 millioner kroner d. 29. juni. Lige 
nu er brolæggerne i fuld gang med at 
lægge de mange tusinde brosten.

Flemming T. Sørensen

hjørneFormandens
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Som I kan se på billederne, så er der 
styr på tingene. Der har været fokus på 
oprydning, så der ikke står noget, man 
ikke bruger, og tingene har en plads, så 
de ikke står i vejen.

Der er indkøbt meget nyt grej siden 
2017. Medarbejderne, der skal bruge 
grejet, inddrages i indkøbsprocessen, 
og maskiner og produkter testes inden 
beslutningen om indkøb tages.

Man bruger IPads mere og mere, det 
er blevet godt modtaget af alle med-
arbejdere. Her findes f.eks. datablade, 
og på intranettet kan man finde alt om 
arbejdsmiljø – bl.a. krav til værnemid-
ler. Det er ikke et problem, at man er 
ordblind, der findes et program på I-
Pad’en, der kan hjælpe, og man får 
også god hjælp af 3F Holstebro.

Man har indgået et samarbejde med 
Stark i Struer vedrørende indkøb af 
arbejdstøj. Der er taget højde for ved 
indkøb af arbejdstøj, hvilket arbejde 
man har, f.eks. om arbejdet er hårdt 
ved tøjet. Værkstedsfolkene får deres 
arbejdstøj vasket på vaskeri, de øvrige 
har mulighed for at vaske tøjet på ar-
bejdspladsen.

Endnu en gang hjerteligt tillykke til 
Park og Vej / Genbrugsstationen i 
Struer Kommune med 3F Holste-
bros arbejdsmiljøpris 2018.

Vinder af 3F Holstebros 
arbejdsmiljøpris 2018
Park og Vej / Genbrugsstationen i Struer Kommune 
– vinder af 3F Holstebros arbejdsmiljøpris 2018
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5. april 2018, jeg sidder her ved mit 
skrivebord og er i gang med at skrive 
et indlæg til bladet. Det er en lidt mær-
kelig fornemmelse, for jeg ved p.t. rent 
faktisk ikke, hvordan situationen ser ud 
til maj, når bladet udkommer. Er vi i 
Strejke/Lockout, eller er Danmark fal-
det til ro igen, og vi har fået nogle gode 
resultater ud af de mange forhandlin-
ger, der forhåbentligt har været i gang 
i Forligsen. 

For lige nu føles det lidt som stille før 
storm. Konflikten blev jo kort før Påske 
udsat af forligskvinden til den 22. april 
2018, hvis der ikke erklæres sammen-
brud inden, eller konflikten udsættes 
yderligere.

Vi følte alle, at nu tog parterne ar-
bejdshandskerne på og gik i gang med 
forhandlingerne, men lige nu d.d. er 
der lidt stille igen. Parterne gik fra hin-
anden i går uden at have fået ny dato 
for genoptagelse af forhandlingerne 
– så man kan vist godt sige, at vi alle 
holder vejret og håber på det bedste 
– nemlig at forhandlingerne går i gang 

igen, og man finder frem til en løsning, 
som alle kan være tjent med. 

Ved overenskomstforhandlingerne i 
år, har alle organisationer valgt at stå 
side om side. Nu skal vi holde sammen 
og få et fælles resultat i hus, både når 
det gælder løn, men også andre emner 
som seniordage – betalt pause – ar-
bejdstidsaftale. 

Og hvad er det så, der er stridens 
punkter. 

Lønnen er den største del. De of-
fentlige ansatte skal have mere i løn. 
De skal også mærke den opgang/frem-
gang, der er i dansk økonomi. Vi har i 
flere år fået skudt i skoene, at vi var 
alt for højt lønnet, og nu skulle lønfe-
sten slutte. Men det er langt fra det, 
der er virkelighed. Vi har på det of-
fentlige holdt tilbage i flere år, men har 
også konstateret, at arbejdspresset- og 
-mængden, samt krav om kompeten-
cer/uddannelse bestemt ikke er blevet 
mindre, snarere tværtimod. 

Den betalte frokostpause er noget 
rigtig mange af 3F’s medlemmer ikke 

har, men vi bakker op om, at dem der 
har det, uanset om det står i overens-
komsten, eller altid har været der som 
en kutyme, fortsat skal have det, og 
med tiden ønsker vi selvfølgelig, at an-
dre også får det. 

Lærernes arbejdstidsaftale er også 
et meget vigtigt og ømt punkt, som 
virker meget svær at få taget hul på. 
P.t. har lærerne ingen arbejdstidsaf-
tale, men ønsker at få den skrevet ind 
i overenskomsten, så der ikke hersker 
nogen tvivl om, hvad der er gældende, 
og man kan forhandle evt. ændringer. 
Det er et væsentlig indhold i en over-
enskomst, og samtidig det man forstår 
ved den danske model.

Jeg håber på, at næste gang jeg skri-
ver et indlæg til bladet, så er der gode 
nyheder at fortælle. Nyheder der ram-
mer hvert enkelt medlem, men også at 
hjulene i Danmark kører for fuld tryk, 
og vi alle sammen måske er rykket lidt 
nærmere hinanden. 

Gitte Hansen
Faglig sekretær 

oK18

Til opslagstavlen

- med hjerte og fornuft

Fællesaktivitet
Hold en aften fri og tag familien med en tur i 

Jyllands Park Zoo

GRILLPAKKE
Er I trætte af selv at medbringe 
madkurven – er der mulighed for 
at købe billetter til grillpakker i din 
afdeling til en ganske lille pris, så 
du kun selv skal sørge for service. 
Drikkevarer kan købes i parken. 

1 grillpakke (pr. person) består af:
- Salat 
- 1 fl ute
- 1 oksebøf
- 1 kyllingefi lét 
- 1 frankfurter 
   Pris: kr. 60,-
Ved køb af grillpakker er der gratis 
pølser og brød til børnene.

Bemærk: Køb af grillpakker sker 
ved personlig henvendelse og ved 
betaling i din 
3F afdeling 
senest den
8. juni 2018.

Husk 
at medbringe 

service

3F Holstebro, 3F Midtjylland
og 3F Ringkøbing-Skjern
inviterer medlemmer med familie 
(hjemmeboende børn) til en hyggelig 
aften i Jyllands Park Zoo.

Fredag d. 15. juni 2018
fra kl. 17.00 til kl. 21.00
3F afdelingerne har lejet hele parken, 
så der er fri entré.

I parken fi ndes der udover mange forskel-
lige dyr også over 350 overdækkede sidde-
pladser, hvor man kan spise sin medbragte 
mad, eller bruge de mange grill der står 
opstillet til fri afbenyttelse.

Betaling af grillpakker skal ske senest
den 8. juni 2018 til 3F Holstebro.

HUSK! Tilmelding skal ske i din 3F afdeling 
senest den 8. juni 2018 til:
3F Holstebro
tlf. 70 300 870 
mail: holstebro@3f.dk 

Nyt i 2018
Køb sæsonkort på aftenen og få specialpris
Voksen: Kr. 135
Børn: Kr. 90
OBS! Gælder kun denne aften, 15. juni 2018

Hvad er de fysiske og psykiske kendetegn på stress? Hvordan reagerer vi, når en eller flere 
”cykler mod færdselsretningen”? Hvordan ser konflikttrappen ud? Disse spørgsmål og mange 
andre fik vi drøftet, da tidligere arbejdspsykolog Christian Løkke fra Struer var oplægsholder 
ved et medlemsarrangement i afdelingen 1. marts 2018. Dejligt at høre efterfølgende, at med-
lemmerne har fået noget at tænke over og informationer, de kan bruge. Alt i alt en rigtig god 
aften. Der var flere der ønskede kopier af det materiale, som Christian Løkke brugte. Send en 
mail til undertegnede hanne-chr@hotmail.com med din mailadresse, så sender jeg det til dig.

Fælles Service 
Hanne Christensen

Hvordan reagerer 
kroppen på stress?

3F Holstebro6
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Murerseniorernes udflugt 2018

Den største barriere, som ny på det 
danske arbejdsmarked, er uviden-
hed om rettigheder og pligter som 
lønmodtager i Danmark. 

Søndag den 4. februar 2018 havde vi 
derfor samlet 46 deltagere i den Polske 
Klub i 3F Holstebro til at høre om netop 
dette emne. Lars Dahl fra 3F Aalborg 
deltog på mødet sammen med polske 
Łukasz Bania og Bernadeta K. Thrysøe 
(tolk). Łukasz fortalte på mødet om 
hans erfaringer i forbindelse med et 

kursus om rettigheder, fagbevægelsen 
og arbejdsmarkedet, som han havde 
deltaget i gennem 3F byggeri, og hvil-
ken stor betydning dette har haft for 
både ham selv og hans kollegaer efter-
følgende. Derudover var der gennem-
gang af den danske model og rettig-
heder og pligter på arbejdsmarkedet. 
Undervejs var der mange spørgsmål og 
en livlig debat. 

Vi oplevede, at der på mødet var en 
stor interesse for at vide mere om det 

danske arbejdsmarked samt at deltage 
i kurser, der kunne gøre deltagerne klo-
gere på, hvordan det fungerer. Derud-
over oplevede vi, at flere meldte sig ind 
i 3F med det samme for at være en del 
af vores fællesskab.

Med venlig hilsen 
Beata Gawrys, 

bestyrelsen, den Polske Klub

Rettigheder og pligter på polsk

Hvem: 
Murerklubbens seniorer med ledsager.

Hvad:
Murerklubben har igen i år velvilligt gi-
vet tilskud til en udflugt, som i år vil gå 
til Tirpitz ved Blåvand.

Ved ankomst til Tirpitz vil vi få infor-
mation på ca. ½ time om Tirpitz i bus-
serne, da vi med det deltagerantal vi 

forventer vil få for lidt ud af en guidet 
rundtur. Efter informationen vil vi have 
ca. 2 timer til rådighed, så der skulle 
være god mulighed for at nå hele vejen 
rundt. Kl. 13.00 skal vi være fremme 
ved vores spisested. Frokosten vil i år 
vil bestå af en buffet. Efter frokosten 
runder vi Blåvandshuk Fyr, og derefter 
går det hjemad ad de små veje, hvor 
der undervejs vil blive serveret en kop 
”bus”-kaffe.

Hvornår: 
Turen foregår onsdag 22. august, med 
start i henholdsvis Lemvig og Ikast, 
begge startsteder med lidt tidlig start, 
planlagt til kl. 06.30. Ruterne er som 
tidligere, Ikast – Herning – Ringkøbing 
og Lemvig – Struer – Holstebro. Bus-
serne er en 50 personers og 30 per-
soners, så ved evt. overbooking vil der 
blive oprettet venteliste. De tilmeldte 
vil få e-mail/brev kort før turen med 
opsamlingstider.

Pris:
Der vil som tidligere år være et delta-
gergebyr på 100 kr. pr. person, som op-
kræves i bussen.

Tilmelding:
Senest fredag 3. august kl. 12.00 til 3F 
Holstebro på tlf.: 70 300 870 eller via 
afdelingens e-mail: holstebro@3f.dk. 
Husk at oplyse navn, adresse, e-mail 
adresse, telefonnummer og antal del-
tagere.

Turudvalget:
H. C. Søndergård, Hartvig Andersen, 

Arne Rindom og Mogens Frankær

3F Holstebro8



Nyt og lettere stillads

Największą przeszkodą jest niewiedza 
i nieznane prawa dlatego dla nas było 
rozwojowe i ważne spotkanie. 4 lu-
tego 2018 roku mieliśmy ponad 20 
członków naszego Polskiego Klubu. W 
naszym spotkaniu uczestniczył przed-
stawiciel 3f Lars Dahl z Aalborg razem 
z Łukaszem Bania i tłumaczem Ber-

nadeta K. Thrysøe. Podczas spotka-
nia Łukasz opowiedział nam o swoim 
doświadczeniu z kursu o duńskim sy-
stemie prawa pracy i co to znaczyło 
dla niego i jego kolegów z pracy. Było 
to bardzo interesujące spotkanie jak i 
również był czas na zadawanie pytań 
do naszych gości. Chcielibyśmy ser-

decznie zaproponować dla wszystkich 
Polaków żeby uczestniczyli w naszych 
spotkaniach i rozwijali swoją wiedzę.

Z poważaniem 
Beata Gawrys

MIŁe PRZeDPoŁUDNIe 
Z PolSKIM KlUbeM

På tur rundt i Ikast, kom jeg forbi en 
plads hvor Micael Elmholt var i gang 
med en større blok.

Her havde han valgt at indkøbe no-
get af det nye og lettere stillads.

Letvægts ben og vanger kombineret 
med komposit traller fra Vinderup, som 
nu har fået godkendelse af deres let-
vægts dele.

Lasse og Stefan er glade for det nye 
og siger, at selv om der ikke er meget 
forskel i vægten, de nye ben på 3 me-
ter vejer 14,4 kg, og de nye længde-
bjælker på 3 meter vejer 13,2 kg, hertil 
kommer så de lette traller på 13,8 kg, 
som ikke bliver tungere af at det bliver 
regnvejr, så kan man tydeligt mærke 
det efter hvert løft, og især når man 
kommer hjem er der stor forandring. 

Selvom Elmholt ikke har fået skiftet 
det hele ud, er der ingen tvivl om, at 
det er vejen frem, siger Lasse og Ste-
fan. Selv her hvor der var sne og is var 
komposit trallerne ikke glatte, i mod-
sætning til de almindelige.

Tommy Christensen
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Bagerst fra venstre:
Nikolaj Dahl Engkvist, Viborg 
- Vorning Murerforretning ApS, Tjele 
Paw Kristensen, Kølkær, Herning 
- Murerfirmaet Oluf Rasmussen ApS, 
Herning
Alexander Nørgaard Siim, Gjern, Sø-
højlandets Murer & Tømrer ApS, Gjern
Benjamin James Clark, Hammerum, 
Herning - Murerfirmaet Erik Dag Nielsen 
A/S, Herning 
Jonas Visholm Jakobsen, Sunds 
- Murerfirmaet Lundby A/S, Silkeborg

Tonny Sejrup Christensen, Struer 
- Jacobsen & Winding A/S, Tarm

Forrest fra venstre:
Mads Birk Laursen, Handbjerg, Vin-
derup - Thyholm Murer A/S, Hvidbjerg, 
Thyholm
Sannie Tove Haugaard Stausø, 
Struer - Murerfirma Jens Vinderslev 
A/S, Struer
Mack Laurens Popez Hansen, Nørre 
Snede - Emr, Murer & Entreprenør A/S, 
Nørre Snede

Sebastian Nord, Hvam St, Aalestrup 
- Yding A/S, Viborg
Mikkel Kejser Thomsen, Herning 
- Din Murer V/ Bo Damgaard, Snejbjerg, 
Herning
Patrick Østergård, Horsens 
- Krondal Murerforretning ApS, Krondal, 
Nørre Snede
Michael Birch Frederiksen, Linde, 
Struer - Murerfirmaet P. Amstrup Møller 
A/S. Holstebro

Stort tillykke til de nyuddannede 
murersvende fra Herningsholm 
erhvervsskole - marts 2018
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Forrest fra højre:
Sara Kristensen Eurest, Kantine Arla 
foods, Videbæk - sølvmedalje
Caroline Milwertz, Hotel Tinggaard, 
Hurup Thy
Rutchel Krogsgaard, Messecenter 
Herning

Frederik Bæklund, Restaurant
Pavillonen, Hanbjerg

Bagerst fra højre:
Jonas Hansen, Hotel Svanen, Billund - 
sølvmedalje

Jesper Albertsen, Restaurant Støbe-
riet, Holstebro - bronzemedalje
Bjørn Christian Rinvar, Restaurant 
Strandtangen, Skive 
Underviser Ole Villadsen, UCH

Stort tillykke til de  
nyuddannede gastronomer 
fra UCHolstebro - februar 2018
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Fyraftensmøde 
for kirkegårdsansatte
Torsdag den 22. 
marts 2018 mødte 
34 veloplagte 
kirkegårdsansatte 
op til en rigtig  
god aften hos  
3F Holstebro. 

Psykolog Signe Steenfeldt fra Folke-
kirkens Arbejdsmiljø Rådgivning kom 
med et godt oplæg omkring det psyki-
ske arbejdsmiljø, hvordan det påvirker 
os, men også hvad man selv kan gøre, 
både i forhold til sig selv men også til 
sine kollegaer for at forbedre det psy-
kiske arbejdsmiljø. Vi fik alle nogle 
grundteorier og lidt stof til eftertanke. 

OK18 fyldte også meget denne 
aften. Forbundssekretær Hanne 
Grams oplæg handlede meget om 
grunden til vi er ude i konflikt, at vi 
som offentligt ansatte absolut ikke 
er lønførende, at nu må det være 

vores tur til at mærke opsvinget i 
samfundet i form af mere i løn. Vi 
var også omkring den betalte spise-
pause, som vi virkelig kæmper for 
at fastholde. Der var mange gode 
spørgsmål og en god debat. 

Det er som altid dejligt at møde vo-
res medlemmer sådan en aften – 
der var en rigtig god stemning, hvor 
man får snakket og hilst på hinan-
den. Tak for den store opbakning fra 
jeres side – og vi ses derude. 

Med venlig hilsen
Gitte Hansen, faglig sekretær
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Hvor meget står der på din 
pensionskonto?
PensionDanmark og Industriens Pen-
sion er klar med medlemmernes årlige 
pensionsoversigt. Her kan du blandt 
andet se, hvor meget du har fået ind 
på pensionskontoen. Brug også anled-
ningen til at tjekke dine forsikringer i 
pensionsordningen.

Den årlige pensionsoversigt er en 
god anledning til at få overblik over de 
forsikringer, som er en del af pensions-
ordningen. Forsikringerne passer som 
udgangspunkt til de flestes behov. Men 
hvis du blevet gift, har fået barn, el-
ler har købt en ny bolig, har du måske 
brug for at få mere udbetalt, hvis du 
bliver syg. 

Hvis du logger ind på din personlige 
side på pensionsselskabets hjemme-

side, får du det fulde overblik over din 
ordning, og du kan let se, hvor mange 
penge du får, hvis der sker dig noget. 
Hvis du gerne vil ændre forsikrings-
summen, kan du fx: 

•  vælge beløb ved førtidspension/tab 
af erhvervsevne 

•  vælge beløb ved visse kritiske syg-
domme 

Det er også en god ide at kigge på, 
hvor meget der bliver udbetalt til dine 
efterladte – og hvem der får pengene. 
For medlemmer i Industriens Pension 
er det særligt relevant at tjekke forsik-
ringerne efter 1. april 2018, da en ræk-
ke forbedringer af pensionsordningen 
træder i kraft på det tidspunkt. 

PensionDanmark
I PensionDanmark ligger pensionsover-
sigten klar i e-Boks fra starten af fe-
bruar. Måske har du allerede modtaget 
den.

Industriens Pension
Har du pension i Industriens Pension, 
kan du på industrienspension.dk/min-
side se pensionsoversigten. I løbet af 
februar bliver den sendt til din e-Boks 
eller på papir til din postkasse, hvis du 
har bedt om det. 

3 ting du kan se i pensions-
oversigten
•  Hvor meget blev der indbetalt til din 

opsparing i 2017?
• Hvad var dit afkast i opsparingen? 
• Hvad betaler du i administration?

Som medlem med pension i Pensi-
onDanmark sparer du nu også op til 
pension på en aldersopsparing. Det 
betyder, at dine pensionsindbetalinger 
fremover bliver fordelt på en aldersop-
sparing, en ratepension og en livsvarig 
pension.

Når aldersopsparingen pr. 1. januar 
er blevet en del af din pensionsopspa-
ring, skyldes det nye pensionsregler, 
som gør aldersopsparingen attraktiv for 
dig. Derfor tilpasser PensionDanmark 
automatisk din opsparing og indsæt-
ter de 5.100 kr. (efter skat), som man 
årligt må sætte ind på en aldersopspa-
ring. Resten af dine pensionsindbetalin-
ger bliver fordelt på din ratepension og 
din livsvarige pension – præcis som i 
dag. 

Fem år inden folkepensionsalderen 
må man sætte op til 46.000 kr. (efter 
skat) ind på en aldersopsparing om 
året. Også her indsætter PensionDan-
mark automatisk pensionsindbetalin-
gerne på en aldersopsparing, mens re-

sten bliver fordelt på din ratepension og 
din livsvarige pension. 

Fordele ved aldersopsparingen 
•  Pengene fra en aldersopsparing bliver 

ikke modregnet i din folkepension. 
Det vil sige, at udbetalingerne fra en 
aldersopsparing ikke har betydning 
for, hvor meget du vil få i folkepen-
sion.

•  Du vælger selv, om du vil have pen-
gene ud på en gang eller i mindre 
portioner

•  Du betaler ikke skat af pengene, når 
de bliver udbetalt. Til gengæld kan 
du heller ikke trække indbetalingerne 
fra i skat. PensionDanmark trækker 
skatten, inden pengene bliver sat ind 
på din aldersopsparing, så du undgår 
at skulle betale restskat.

Er din ægtefælle eller samlever pensio-
nist eller på kontanthjælp?
Hvis din ægtefælle eller samlever er 
pensionist eller modtager kontant-

hjælp, så er der nogle særlige regler, 
der kan have stor betydning for jeres 
økonomi. Ydelserne fra det offentlige 
kan nemlig risikere at blive meget min-
dre, når du indbetaler til en aldersop-
sparing. Det gælder især kontanthjæl-
pen.

Så står du i den situation, er det 
derfor vigtigt, du ringer til PensionDan-
marks medlemsrådgivning på 7012 
1330. Så vil medlemsrådgiveren hjæl-
pe dig med at optimere dine pensions-
indbetalinger.

Ønsker du ikke en  
aldersopsparing?
Hvis du ikke ønsker at indbetale til en 
aldersopsparing, kan du ændre din ind-
betalingsprofil. Det kan du selv gøre 
ved at logge ind på pension.dk, eller du 
kan ringe til PensionDanmark på 7012 
1330 alle hverdage kl. 8-21.

Pensionsoversigt 2017

Nu sparer du også op til pension 
på en aldersopsparing
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Kran- og certifikat ændringer
Tirsdag den 13. marts 2018 var 40 
håndværkere samlet i 3F Holstebro for 
at snakke og blive klogere på den nye 
struktur på krankurser og certifikater, 
som trådte i kraft den 1. januar 2018.

3F Holstebro havde inviteret de sko-
ler, som udbyder kurser i certifikater in-
denfor kran – teleskoplæssere – truck. 
UCHolstebro, AMU Hoverdal og Mer-
cantec var repræsenteret med hver de-
res mand på området.

Det var en givende aften, hvor der 
blev stillet mange spørgsmål, som rela-
terede til de certifikater, som er i brug 
endnu og som skal fornyes, hvis man 
fortsat skal arbejde med de omtalte 
maskiner.

Hvis der er nogen, der sidder og 
tænker, at det var godt nok ærgerligt, 
at jeg ikke var ude og høre om disse 
tiltag, så er det besluttet, at 3F Holste-
bro vil lave et lignende arrangement en 
lørdag for at de chauffører, som ikke 
kunne være med, også får en chance 
for at tilegne sig viden omkring kran - 
certifikatændringerne.

Jan Ramsgaard

Mobile kraner 
8 - 30 tm med

integreret kranbasis
Varighed: 10 dage

UVM-nr. 48644

Tårnkraner og fastopstillede 
kraner 

(Kommer senere)
Varighed formentlig 17 dage

Kranstruktur gældende pr. 01-01-2018

AMU Hoverdal

Mobile kraner 
over 30 tm. 

Varighed: 10 dage
UVM-nr. 48646

Ver. 2017-12/knh

Lovgrundlag/myndighedskrav:

Se Beskæftigelsesministeriets 
bekendtgørelse nr 1346 af 29/11/
2017  på.retsinformation.dk

Mobile kraner 
over 8 - 30 tm.
Varighed: 5 dage

UVM-nr. 48643

Kranbasis
er en integreret del af nedenstående kurser, hvor sætningen: 

”med integreret kranbasis” 
indgår og ikke et selvstændigt kursusmodul.

Får man udstedt et certifikat på et kursus ”med integreret 
kranbasis”, og ønsker at deltage i en anden kategori krankursus, 

får man merit for kranbasis. 

Se også AT-vejledning 1.9.4

MOBILE KRANER 
over 30 tm. 

- MED BALLAST
Varighed: 15 dage

UVM-nr. 48645

Udvidelse af kran D til Mobile 
kraner 8-30 tm. med kranbasis

Varighed: 5 dage
UVM-nr. 48647

Udvidelse af kran E til 
Mobile kraner over 30 tm. 

Varighed: 5 dage
UVM-nr. 48648

Tårnkraner og 
fastopstillede kraner 

med integreret kranbasis
Varighed: 22 dage

UVM-nr. 48684

Klik på UVM-nr. i de enkelte 
kasser for at se kursusindhold 

på Uddannelsesguiden

*

*

De med stjernemarkeret
kasser er startkurser, såfremt 
man ingen krancertifikat har.

Udvidelse af kran D til Mobile 
kraner over 30 tm. 
Varighed: 10 dage

UVM-nr. 48672

www.hoverdal.dk
Tlf. 9734 8011

Mail: hoverdal@hoverdal.dk
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Seniorklubben  
Træ, Industri og byg 
Aktivitetsplan 2018/2019

Tilmelding til aktiviteter:
Ole Lykkeskov Jensen, 
tlf. 9742 9295 eller 
Søren Sejbjerg, tlf. 2293 5175

Mandag den 14. maj 2018 
kl. 13.30 – Aktivcentret, 
Toften 40 i Vinderup. 
Kulturel eftermiddag med sang og mu-
sikalsk underholdning, der vil være 
kaffebord m.m. Pris 50 kr. pr. kuvert. 
Såfremt nogen ønsker kørelejlighed, vil 
der være afgang fra 3F kl. 12.30. Til-
melding senest 7. maj.

Mandag den 11. juni 2018 
Udflugtstur til Thyborøn med afrejse 
med VLTJ fra Vemb banegård kl. 10.00. 
I Thyborøn spiser vi frokost et sted i 
byen. Pris pr. deltager inkl. frokost: 200 
kr.+ drikkevarer. For dem, der ønsker 
kørelejlighed, vil der være afgang fra 
3F kl. 9.00. Tilmelding senest 4. juni.

Mandag den 13. august 2018 
kl. 13.30 
Kør-selv-tur, vi besøger Struer Jernba-
nemuseum, Godthåbsvej 10 i Struer. 
Pris pr. deltager, kaffe m/brød og guide 
50 kr. Såfremt nogen ønsker kørelej-
lighed, er der afgang fra 3F kl. 12.30. 
Tilmelding senest 6. august.

Mandag den 10. september 
2018 kl. 12.00 på 3F
Der serveres stegt flæsk og persillesovs 
m/ tilbehør. Pris pr. deltager: kr. 100 
kr. + drikkevarer. Tilmelding senest 3. 
september.

Mandag den 8. oktober 2018 
kl. 13.30 på 3F. 
Ældrerådene i Struer og Holstebro, 
hvordan arbejder de? Oplæg v/repræ-
sentanter fra begge ældreråd. Tilmel-
ding senest 1. oktober.

Mandag den 5. november 2018 
kl. 11.15
Bowling hos Bowl’n Fun i Holstebro 
med efterfølgende frokost. Pris pr. del-
tager 125 kr. + drikkevarer. Tilmelding 
senest 29. oktober.

Mandag den 10. december 
2018 kl. 13.30 på 3F
Julebanko og traditionen tro serveres 
der æbleskiver og gløgg. Tilmelding se-
nest 3. december.

Mandag den 14. januar 2019 
kl. 12.00 på 3F skurmøde 
Vi mødes og spiser lidt mad samt hyg-
geligt samvær. Pris pr. deltager 180 kr. 
+ drikkevarer. Tilmelding senest 7. ja-
nuar.

Mandag den 11. februar 2019 
kl. 13.30 på 3F
Ordinær generalforsamling med efter-
følgende pladespil. Tilmelding senest 4. 
februar.

Mandag den 11. marts 2019 
kl. 12.00 på 3F
Der serveres gule ærter m/ tilbehør. 
Pris pr. deltager 90 kr. + drikkevarer. 
Tilmelding senest 4. marts.
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Returadresse: 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro

Særpris
Til medlemmer af 

3F Holstebro

Kr. 150 pr. billet
(Normalpris kr. 265) 
Børn 0-2 år gratis

Opgradér 
til Sæsonkort

Ombyt din 3F-billet til  
Sæsonkort til Djurs Sommerland 

på besøgsdagen

Kun kr. 385
(Normalpris kr. 650)

Tag med 3F Holstebro  
i Djurs Sommerland
27/4, 28/4, 29/4, 5/5, 6/5, 10/5, 11/5, 12/5, 
13/5, 19/5, 20/5, 21/5, 26/5, 27/5, 2/6, 3/6, 
4/6 eller 5/6
Fra 5. marts sælges entrebilletter til  
Djurs Sommerland hos, 3F Holstebro, Tujavej 
20, 7500 Holstebro.
Max. 5 billetter pr. medlem. 

Europas hurtigste og længste 
Family Suspended Coaster

www.djurssommerland.dk


