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eller maiL: holstebrol3f.dk
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EFTERLØNS
ARRANGEMENT

—

torsdag d.

29.

nov.

—

—

Industrigruppens generalforsamling

afholdes onsdag cl. 27. marts 2019 kl.
17.00
Umiddelbart før afdelingens general
forsamling på UCHolstebro
Fælles Service Gruppens general
forsamling afholdes onsdag d. 27.
marts 2019 kl. 17.00
Umiddelbart før afdelingens general
forsamling på UCHolstebro

kL. 18.30,
i afdeLingens mødeLokaLer:

SkaL jeg qå på eftertøn?
Mødet handler om de sær
Lige regler for personer, som
indbelaler til efter-lønsard
ningen og er født i perioden
01.01.56-30.06.59.
Du er velkommen til at tage
din ægtefælle/samLever med
til mødet.

-

Deadline for stof til næste
blad er den 15.01.2019
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ÅBNINGSTIDER]
HoLstebro
Mandag

Tirsdag

io.eo-i6.oo

io.oo-i6uo

Onsdag

Lukket

Torsdag
Fredag

1O.0017.00

lo.oo-la.oo

Struer
Mandag

10.00-14.00

Tirsdag

Lukket

Onsdag

Lukket

torsdag
Fredag

10.00-17.00
10.00-12.00

Herning
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Byggegruppens

generalforsamling
afholdes onsdag d. 6. marts kl. 18.00
på Tujavej 20, 7500 Holstebro
Tilmelding senest fredag d. 1. marts af
hensyn til spisning, på tlf. 70300870
eller e-mail: holstebroE3f.dk
generalforsam
Transportgruppens
ling afholdes lørdag cl. 16. marts
2019 kl. 10.00 på Tujavej 20, 7500
Holstebro
Tilmelding senest onsdag d. 13. marts
af hensyn til spisning på tlf. 70 300
870 eller e-mail: holstebro3f.dk
Husk ved tilmelding at oplyse hvilken
gruppegeneralforsamling du deltager i,
eller om du kun deltager i afdelingens
generalforsamling.
1
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HoLstebros
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Medlemmer af
(Viurerklub inviteres hermed til
jVjjrerklubbens Generalforsam

ling

Lukket

io.oo-i6.oo
Lukket

70 300
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

2019

l0.0017. 00

Lukket

870

BY- og LANDSBY
KIRKEGÅRDE
Program følger senere.

manden på e-mail:
kim@rozengaard.dk
L

Torsdag den 4. april 2019
kL. 17-20
holder 3F Holstebro

for ansatte på

Dagsorden og beretning udle
veres på generalforsamlingen.
Eventuelle forslag sendes til for

09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-12.00
09.00-17.00
09.00-12.00

Sæt kryds i din kalender
allerede nu:

FYRAFTENSIVIØDE

Torsdag d. 21. februar 2019 kl.
18.00 på Tujavej 20, Holstebro.
Tilmelding på tlf. 70 300 870
senest mandag d. 18. februar.

Tetefontider
Mandag

Tilmelding på
winjw.3f.dk/holstebro under
“aktiviteter” eller
tlf. 70 300 870 senest
den 26. november 2018

Gitte Hansen
J

“Det er aLdrig for sent at
komme i gang
Onsdag den 31. august var Ca. 100
mennesker mødt op tit en fornøjetig
aften med Lindy Aldahi fra program
met “Rigtige mænd”, og de blev ikke
skuffet.
Lindy var som man ser ham i fjern
synet i fuld hopla med masser af
grin og sjove bemærkninger, men
bag facaden var der også en vis grad
af alvor omkring emnet livsstil og
sundhed.
Lindy kunne fortælle, at det rent
faktisk var hans hustru og børn, der
havde tilmeldt ham programmet
“rigtige mænd”. De var simpelthen
bekymret for Lindys helbred, og
efter adskillige mislykkede forsøg
på egen vis, skulle der mere alvor
lige metoder til for at ændre alle de
usunde vaner Derfor tog de teten og
tilmeldte Lindy programmet.

Lindy fortalte om de mange op
levelser i forbindelse med optagel
serne, både de fysiske men også de
psykiske. Det var hårdt arbejde at
skulle ændre sin livsstil, at f3 vendt
helt op og ned p3 sine mange vaner
Ikke mindst at lægge cigaretterne
p3 hylden, og alt dette mens et ka
merahold fulgte en.
Men ud af dette store projekt kom
der både en ny og forbedret livsstil,
men også en række venskaber, der
holder ved og forhåbentlig fortsæt
ter mange år fremover Der blev vir
kelige knyttet tætte venskaber un
der optagelserne.
Lindy fortalte også, hvor meget
motion fylder i hans liv i dag, og
hvor vigtigt det er at holde fast, også
når sofaen kalder, og man hellere vil
slappe af med familien og lidt læk
kert til kaffen.

Var man ikke i godt humør denne
Lindy var
aften, så blev man det
fuldstændig sig selv fuld af humør,
og et glimt i øjet.
En rigtig god aften.
Kurt Nielsen
—

Kaj Bech 2008
Rose Pouftry 2009
Scandinavian Brake Systems 2010

Skat din arbejdsplads
indsLilies Lii
3F HOLSTEBROS
ARBEJDS
IVIILJØPRIS 20191
så send en mail. Lii:
ho[sLebro@’3tdk

TIVIK 2011
BMS Krarigården 2012
Bang Et 0[ufsen 2013
NCC Roads Vejservice 2014
Alfred Priess 2015
Nomi4s 2016
Bjarne Ørts Et co 2017
Struer park, vej og genbrug 2018
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Formanden og
Kære medlemmer
Regeringen har i dag, q. oktober, of
fentLiggjort et udspil til ændringer af
reglerne for import at udenLandsk ar
bejdskraft. UdspiLlet kommer efter en
Længere periode med spredte og usam
menhængende forslag og meldinger om
først mangel på hojtspeciatiseret siden
hen generel mangel på kvalificeret ar
bejdskraft.
Set med vores øjne er de fire mest be
kymrende forsLag foLgende:
Regeringen foreslår i sit udspil, at be
løbsgrænsen, som i dag er på 418.000
kr., nedsættes til 330.000 kr for ud
lændinge fra en række investerings
lande, feks. Kina, Mexico og Indien. 3F
kan under ingen omstændigheder leve
med, at beløbsgrænsen sættes ned.
Den foreslåede nedsættelse vil blandt
andet betyde, at virksomhederne frem
adrettet kan importere arbejdskraft til
stillinger som Lagerarbejder, Buschauf
før, Truckfører, Lastbilchauffør, Asfaltar
bejder, Kloakarbejder og Anlægsgart
ner Hvis der skulle opstå mangel på
arbejdskraft inden for disse stillingska
tegorier mener vi, at virksomhederne
passende kan kigge mod det øvrige EU
fremfor mod Kina, Indien eller Mexico.
Regeringen ønsker at modernisere og
udvide den landsdækkende positivliste
og oprette nye regionale positivlister
over stillinger til hvilke, virksomheder
ne kan importere udenlandsk arbejds
kraft. De regionale arbejdsmarkedsråd
(RAR) skal ud fra en konkret vurdering
af den regionale mangelsituation have
mulighed for at oprette supplerende,
regionale positivlister RAR beslutter
selv, hvilke stillingsbetegnelser der skal
indgå på de regionale positivlister. Der
til foreslås også, at de fagligt afgræn
sede a-kasser efter konsultation med
—
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relevant arbejdsgiverforening
får
mulighed for løbende at supplere den
landsdækkende positivliste, med stil
lingsbetegnelserne inden for deres fag
lige område efter en konkret vurdering.
Det foreslås desuden, at positivlisten
udvides med beslægtede stillingsbe
tegnelser til stflhinger med mangel, og
at alle stillingsbetegnelser på positiv
listen, som minimum bliver stående 2
år på listen af hensyn til virksomheder
nes rekruttering. 3F er imod forslaget,
da det sætter beløbsordningen ude af
kraft i forhold til de stillinger, der even
tuelt ryger på positivlisten, og der er
ingen sikkerhed for; at ordningen kan
styres og social dumping undgås.
Regeringen foreslår, at kravet om
dansk bankkonto afskaffes, da det iføl
ge Regeringen giver store udfordringer
for virksomhederne i forhold til, at få
oprettet en bankkonto til udenlandske
medarbejdere hurtigt nok til at udbe
tale den første løn. 3F mener, at det
forslag er helt uacceptabelt, da det
gør enhver kontrol af social dumping
fuldstændigt umuligt. Desuden er det
ikke vanskeligt at få oprettet en dansk
ban kkonto,
Regeringen ønsker en ensretning og
afbureaukratisering af praktikantord
ning på det grønne område ved afskaf
‘else af sprogtest, afskaffelse af kravet
om, at landbrugspraktikanter er under
uddannelse, justering af alderskravet
fra 30 til 35 år og af opholdstilladelsens
længde fra 12 til 18 måneder 3F me
ner, at forslaget er en blankocheck til
landbruget, der åbner en ladeport for
billig arbejdskraft. 3F er forundret og
mildest talt foruroligede over dette ud
spil. For det første undrer det os helt
grundlæggende, at regeringen lægger
op til at praktikanter ikke skal være
under uddannelse. Grundlæggende må
det være en præmis for at være prak
—

tikant, at vedkommende har en tilknyt
ning til en relevant uddannelse og at
opholdet har et konkret uddannelses
sigte. Afskaffelsen af sprogkravet bety
der endvidere, at sprogbarrierer fuld
stændigt vil umuliggøre læring under
opholdet.
I de kommende uger vil Regeringen
så forhandle udspillet med Folketingets
partier. Det er vores klare opfattelse, at
det bliver ekstremt vanskeligt for Rege
ringen at få flertal for de mest ubeha
gelige forslag (de fire nævnt ovenfor),
og vi vil selvfølgelig gøre vores til, at de
partier; som er enige med os, forbliver
på dydens smalle sti.
Derudover vil vi gerEe orientere om,
at 3F kører en annoncekanpag9e, hvor
fokus er, at vi synes det er en bedre
løsning at uddanne herboende end at
importere udenlandsk arbejdskraft.
Det er dog lidt paradoksalt, at re
geringen på den ene side vil tiltrække
arbejdskraft fra f.eks. USA, Kina og
Australien og på den anden side indfø
rer de et opholdskrav, der gør det langt
mindre attraktivt at komme bl Dan
mark for borgere fra præcis de samme
lande.
Regeringens lovforslag om opholdskrav i dagpengesystemet og det nye
udspil om udenlandsk arDejds<raft er
i direkte modstrid med hinarder’. De:
er som om regeringer niodarbejder sig
selv. Hvis regeringen virkelig står vcc
sit seneste udspil, burde den &cppe
den symbolpolitik, der føres nec lov
forslaget om opholdskravet.
Opholdskravet betyder, at man som
udgangspunkt kun kan få dagpenge,
hvis man har opholdt sig i Danmark
eller et andet EU-/EØS-land i samlet
syv år inden for de seneste otte år.
Opholdskravet er aftalt med Dansk
Folkeparti som et værn mod, at tredje
landsborgere kan komme til Danmark
—

-

A -kasseLederens
og få dagpenge. Men det hænger på
ingen måde sammen med intentionerne i det nye udspil om, at det skal
være lettere at få arbejdskraft til Danmark fra en lang række tredjelande.

- Regeringen vil tiltrække arbejdskraf
ten, men vil ikke give de menneskeç
der kommer hertil, et sikkerhedsnet
i form at dagpenge. Fx hvis de bliver
ramt af en hjemsendelse, når der plud

selig er et stop i en virksomheds ordrer,
fx på grund at materialemangel. Eller
hvis de virksomheder, der henter dem
hertil, i en periode må tilpasse produk
tionen.
Lotte og Flemming

Klik dig ind på

4-

4-

Pr www. 3f. dk/ho[stebro
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I Industriens Pension afhænger
forsikringerne ikke af offentli9
førtidspension
afrhvervsevnetfien feks. kan arDe offentlige regler fra 2013 betyder,
at langt færre danskere med nedsat tejdé;hogléfå timer om ugen i fleks
erhvervsevne bliver tilkendt førtids- % jdt5, k9n’mo&age invalidepension,
mu
fra IndÔstrifis Pension. Det er ,0
pension af kommunerne,
/*lig h’s medlemmerne har mistet
“Vi har vores egne lægekonsleri
o tredjedele at erhvervse*
ter og kunderådgivere, sovuP
også selv om de ikke kan få
re om medlemmerne er i st%1 tii,
at arbejde eller ej. Det betyder,4,, idspension fra det o$ntljge.
“Samtidig ved vi, t sagsbehand
bet’9tffilig flere får
Hvis ulf- det er ude, og du mister
lingstiden betyder4eget, og med
en, kan du som medlerfi eridhvis vi havd
erhvervs
lemmerne sætter stor pr
lVes vurdering.
Pension nyde godt af
at Industrie
at skulle vente på det
har flere
en hurtig sag ehandling og ed!ÇY
Tilkendelse af
mer fåi
validepensioY’h1t
lig tftkedelse a
munerne kan
ikke
var
Sel
lige
system.
o
det
om
uden
mei
till
Igt ikke t lade
skabç har nemlig
ria
invall,Øpensionenafhænge af, om
I mdi
tilkendt
fået
før
-qj4 5pØfrImernctybåde an
tispension afl%njnmuneH
at vurder
hait_.4ndustrien:
rvstab.
*‘rk sig ungig af
offentlig sagsbehandling
at et stort antal
stramme regler for tilkerir
blev indføi
Medlemmer af Industriens Pension
skal ikke vente på kommunernes før
tidspension for at få udbetalt forsikrin
ger for tabt erhvervsevne. Mange med
lemmer får tilkendt imsalidepension fra
pensionsselskabet, seLv om den offent
vente på sig.
li9eJ:rtidsPension Lader

.
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Konflikt
mod Petscenter MidtjyLLand
i Hodsager
3F Holstebro har varslet konflikt
mad Peiscenter MidtjylLand ejet af
Torben Bo Larsen.
I skrivende stund er 2, sympatikon
fliktvarsel nu iværksat med start fra
den 23. oktober 2018.
Det betyder at intet medlem af 3F,
Dansk El-forbund, Blik- og Rørar
bejderforbundet og Dansk Metal må
udføre noget arbejde, der hidrører
fra eller er bestemt for ovennævnte
virksomhed fra tirsdag den 23. ok
tober 2018 ved normal arbejdstids
begyndelse.
Konflikten skyldes massiv underbetaling af medarbejderne på virk6
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somheden. De ansatte bliver afløn
net til lige under 80 kr. i timen uden
pension, fuld Ion under sygdom, fe
riefridage osv.
0
3F Holstebro kan ikke sta model
til, at pelseriet underminere levegrundlaget for de andre velfunge
rende pelserier i området med ord
nede forhold. Så en eventuel trussel
om at oprettelse at overenskomst vil
betyde lukning af virksomheden og
koste arbejdspladser, har ikke hold
i virkeligheden, da skindene så vil
blive pelset på de andre pelserier i
området og med deraf øget behov
for arbejdskraft.
3F Holstebro konflikter IKKE imod

de levende dyr på Torben Bo Larsens
minkfarm Gindeskovgård Mink.
Derimod vil Copenhagen Fur; der
er en del at konflikten, ikke tage
imod de pelsede skind fra Peiscenter
Midtjylland og det gælder samtidig
også skind fra de farme der vælger,
at få pelset minkene hos Pelscenter
Midtjylland.
Vores tro og håb er at Torben Bo
Larsen skriver under på en overens
komst inden den 23. oktober 2018,
så vi kan afblæse konflikten. Der
ved kan virksomheden vise sin ek
sistensgrundlag på lige fod og fair
konkurrence med andre pelserier.
Faglig sekretær Villiam Andersen

Sporskifteordningen
Er du i job, men kan ikke holde tit det
og har brug for at skifte kurs?
Støtte tiL sporskifte er igen en mulig
hed.
Formglet med ordningen er at bidrage
til; at ansatte som p grund af nedslid
ning har svært ved at klare det job, el
ler de opgaver, de arbejder med, kan
komme i en ny jobfunktion. Enten p
samme virksomhed eller et helt andet
sted.
STAR (styrelsen for arbejdsmarke
det og rekruttering) har lavet en liste
med de brancher, hvor dette er muligt.
Vi kunne have ønsket, at mange flere
brancher var med, men det har ikke
været muligt.

Men eksempelvis er det muligt in
denfor: Byggeri, transport, landbrug,
kirkeg&de, rengøring og meget mere.
Kontakt mig, hvis du vil vide mere om
brancherne.
Og hvad kan man s?
Man kan f kursus i B uger med fuld
Ion, da virksomheden fr refunderet
lønnen og kurset bliver betalt.
Det betyder ogs, at det er virksom
heden der skal søge midlerne. Du skal
altså stadig være i job.
Her er 3 eksempleç som vi tidligere
har Lavet her i afdelingen:
Kim var tømrer, men havde fået en
skulderskade. Han fik B ugers kursus
som vicevært og fik efterfølgende nyt
job.

Søren kunne ikke holde til at mure
hele dagen, men godt noget af tiden.
Han fik et lastbilkørekort, s han kunne
varetage nogle andre funktioner i fir
maet. Han kunne hermed bevare sit job
i samme firma.
Per kom p grundlæggende lederud
dannelse, Lean mv. og er i dag mellemleder i et andet firma.
Der er aIts mange muligheder Det
er ikke et krav, at man er sygemeldt.
Interesseret? Kontakt mig og sg ta
ger vi sammen en snak med din virk
somhed og undersøger om din branche
er dækket af ordningen.
Anni Svintli, uddannelseskonsulent
3F Holstebro, Anni. svinth @3f. dk

Pr. i. oktober zoi8 er der kommet
nye regLer omkring forLængeLse og
genoptjening af retten tiL suppLe
rende dagpenge samt opstart og
ophør af seLvstændig virksomhed.
Du er altid velkommen til, at kontakte
afdelingen for at høre nærmere om
reglerne.
Kontakt os på 70 300 870 eLLer
mød os i afdelingen.

4
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Kom og være med i
fleksjobkLubben!
Fleksjobklubben i 3F Holstebro er en
realitet. Vi oplever stor interesse for
klubben og mange deltagere på mø
derne. Deltagerne har på det første
møde, i fællesskab besluttet hvilke
emner vi vil drøfte på vores møder
frem til sommerferien.
Er du f]eksjobber og medlem af 3F
Holstebro, kan du fortsat nå at være
med! Vi mødes 1. torsdag i måne
den. Du kan tilmelde dig på email
meritta.bjerregaard@3f.dk eller ved
at kontakte afdelingen.
Emner i fteksjobklubben
1. november: Fleksydelse
6. december: Juleafslutning

3. januar:

Flekslønstilskud regler
og beregning
7. februar: Besøg fra jobcentret,
jobsøgning, hvad må
man i fritiden? hjæl
pemidler, etablering
af fleksjob, jobskifte?
Osv.
7. marts:
Ferieregler
4. april:
Modregning i fleksløn
stilskud og ledigheds
ydelse
1. maj:
1. maj arrangement på
3F Holstebro
kl. 8:00-11:30
6. juni:
Som merafsl utn ing
Vel mødt!
Meritta Bjerregaard
Socialrådgiver

Akkord/pris
Listekursus
for Tømrer & Snedker
Tag din makker i hånden og få Lært at gå på akkord.
Vi starter med lidt mad torsdag den 28. februar 2019
kl. 17.00 og mødes hver torsdag frem Lii den
28. marts 2019 på adressen Tujavej 20, 7500 Holstebro.

Kurset vil indeholde:
1. Gennemgang af prisListen og kapiteL 7 i overenskomsten
2. Hvordan føres en skurbog og hvordan skriver man en
akkorderingsseddel
3. Lettere opgaveLøsning i prislisten
Hvorfor Løbe på timeløn når man kan gå på akkord?

TilmeLding til Mark Christensen på telefon

8
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Nye
overenskomster

263030 6

-

Tjørring murerforretning vi Dennis Rok
kær, Tjørring
Byens fUlurerfirma vi Rene Dunker,
Struer
Dina’s kokken v/ Dina Falck jepsen,
Ringkøbing
Holstebro Tømrerfirma

Tomrerfirmaet Thomas Pedersen
Byggefirmaet v/ Klaus Halkjær.

VIDSTE DU
at man ved ledighed kan
tilmelde sig som ledig på www.jobnet.dk
og lave ledighedserklæring på
www.mit.3f.dk så undgår man, at
møde op i afdelingen på 1. ledighedsdag.
Du er selvfølgelig fortsat velkommen i
afdelingen så hjælper vi dig.
HuskdinNernld.
-

-

JuLetræsfest for murerne
i Herning/Ikast området
Sædvanen tro er der indgået en aftale om at murerne i
Herning/Ikast kan deltage i juletræsfesten sammen med
3F Midtjylland og Metal Herning.
Arrangementet afholdes i Herning Kongrescenter
fredag den 8. december zoi8, med start kL. 13.30-16.00
Der kan købes og afhentes posebilletter til kr. 20.00 pr.
bilLet (kontant betaling eL MobilePay) på murerkontoret i
Herning.
Tilmelding skat ske til Tommy Christensen på kontoret i
Herning senest den 20. december 2018, tlf 70 300 870

JuLetræsfest i Struer
Der afholdes jutetræsfest for 3F medLemmer
med familie i Struer Hallerne
fredag den z8. december 2018 kl. 14.00-16.30
Posebilletter kan købes og afhentes på kontoret i Struer til
en pris af 20 kr. pr. billet, I prisen er der inkluderet i rød
pølse med brød samt en sodavand.
Billetterne skat være afhentet senest
fredag den 21. december 201 &

IVIVH. Afdelingen

JuLetræsfest i Holstebro
Der afholdes juletræsfest for 3F medLemmer
med familie, i Folkedanser Huset
torsdag den 27. december aoi8 kL. 14.00-16.30.
Posebilletter kan købes og afhentes på kontoret på Tujavej
20, 7500 Holstebro til en pris af 20 kr. pr. billet. I prisen
er der inkluderet i rød pølse med brød samt en sodavand.
Billetterne skal være afhentet senest
fredag den 21. december 2018.

MVH. Afdelingen

Disse tilbud gælder kun for fagLige medLemmer
3F Holstebro
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Fa opmaLt
dit arbejde
Arbejder du på timeløn? S er det nu du skal
overveje om du ikke skal prøve at arbejde p ak
kord. Uanset om det er første gang eller du har
prøvet det før, er opmlerne i 3F Holstebro klar
til at hjælpe dig. Vi tager udgangspunkt i hvilken
erfaring du har til akkordarbejde og herfra hjælper
vi dig og dit sjak igennem hele processen.
Hvis du bliver bidt af akkordsystemet og fr lyst til
at beregne nogle phser er det elektroniske regn
skabssystem vi bruger ROP 3+. Det er blevet lagt
ud pg 3f.dk og kan hentes her Har du spørgsmål
til brugen af ROP3-i- kontakt da Byggegruppen.
Hvis der er mange som henter programmet er der
mulighed for at der bliver lavet et fyraftensmøde
omkring brugen af ROP3--.
Byggegruppen
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Er du en af dem der
siger, at du aLdrig
ser nogen fra
fagforeningen på din
arbejdspLads?
Vi kommer gerne på besøg på din arbejdsplads.
men vi skaL vide hvor den er.
Byggegruppen prioriterer det opsøgende arbejde
ude p byggepladserne meget højt og vi vil be
stræbe os pg at besøge sg mange pladser som
muligt. Vi har mange forskellige brancher, og det
kan være svært at finde frem til alle, men hvis
man ringer eller sender en sms, sg kommer vi
forbi byggepladsen. Byggegruppen kan kontaktes
p afdelingens telefonnr 70 300 870, eller ring
direkte til en af opmlerne.
Byggegruppen
— —
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Erdin byggepLads kLar tiL
vinteren?
man ikke er kommet i gang med at planlæg
Hvisvinterforanstaltningerne endnu er det vigtigt at
ge
kommer det nu. Fra den 1. oktober skal alle
man
byggepladser være klar til at imødekomme vinte
strabadser som vintermørke, sne, kulde og
rens gener.
andre
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Adgangsvej
Adgangsveje skal være ryddet for sne, og gruset
eller saltet inden arbejdstids begyndelse.
Orienteringslys
Der skal etableres orienteringslys alle stede, hvor
der er færdsel, således at man altid kan se, hvor
man træder
Skære/sam Le pLadser
Skærepladser I samlepladser skal afskærmes fra
vejrliget feks, ved at sætte telte op. Materialerne
skal leveres tildækket.
Indvendigt arbejde
Der skal være midlertidig tætning af etageadskil
lelser og tagkonstruktion mod gennemsivning af
vand kulde og varmetab. Bygningen skal opvar
mes og ventileres og nedbørsfugt skal udtørres.
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Fagligt Fælles Forbund

I I IVledLemstjek
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Ved nye ansatte på byggepladsen, så HUSK altid
at spørge til medlemskabet. Husk DU betaler for
de der “kører på frihjul”
—

Virksomhedstjek
Husk også at tjekke om din
medlem
af en arbejdsgiverorganivirksomhed er
sation eller har lavet en tiltrædelsesoverenskomst
med 3F Holstebro. er du i tvivl s ring til afdelingens byggegruppe.
Byggegruppen
—

—

—

—

—

—

—

—

I
I
I
I

FarveL og tak for et
godt samarbejde
Så er det min tur tiL at gå på pension
efter næsten 29 år i fagbevægeLsen.
Først som kasserer og derefter som fag
Lig sekretær. Jeg har nu vaLgt at gå på
pension. Min sidste arbejdsdag i fagbe
vægelsen er den 31-12-2018.
Mit arbejdsLiv
Efter endt skolegang i 1973 søgte jeg
et job som ungarbejder på Bang &
Olufsen als, indtil jeg skulle begynde at
læse. Men jeg blev der i 17 år 11990
blev jeg valgt til kasserer i <AD og 2005
blev jeg faglig sekretær i 3F Holstebro
indenfor industrien. Så sammenlagt
harjeg arbejdet 29 år i fagbevægelset
Det har været mange spændende år;
hvor jeg har rørt ved næsten alt som
man kan komme i forbindelse med som
fagforeningskvinde. Især arbejdet med
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter med flere. Faglige sa
ger har fyldt en del. Men 95 procent af
opgaverne er løst med et telefonopkald,
eller en kop kaffe ved et skrivebord hos
virksomhederne. Jeg tror næsten jeg
har besøgt alle industrivirksomheden i
3F Holstebros dækningsområde. Så en
stor tak til virksomhedernes ledelser og
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for “næsten” et godt
samarbejde.

—

Min tid i fagbevægelsen har været
ekstrem spændende, udfordrende og
alsidig. Jeg har været med i opgangs
tider og i nedgangstider Fyringer. Ud
flytning af virksomheder Lukning af
virksomheder Nedgang i postmæng
den mm.
Men jeg har også set nye virksomhe
der dukke op med mange nye forskel
lige produkter; så som “fabriks hem
meligheder”, og hvor der nu er mange
medarbejdere ansat.
Når man nu tænker tilbage på alle de
29 år i fagbevægelsen, så er der opga
ver og episoder; der står lidt tydeligere
i hukommelsen end andre. Ligesom der
er personer som har brændt sig fast
i min hukommelse, og som i denne
stund skal have en specielt stor tak for;
at jeg er blevet til den jeg er og styrket
mig i, at det var den rigtige vej for mig.
Min livshistorie bliver nok aldrig skre
vet, men der skal lyde en stor tak til
medlemmer; virksomhedernes ledere,
tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter;
kollegaer og til alle de andre som jeg
har været i berøring med. I har været
med til at gøre mig til den jeg er TAK.
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2019
kan afhentes på et af afdelingens 3
kontorer.
Vi kan også besøge arbejdspladsen
Kontakt os på telefon 70 300 870,
så kommer vi forbi med lommebøger.

Annelise
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Nypå
posten er:
Jeg hedder Solvej Vels Jensen og er 37
Startede 1. oktober som faglig se
kretær inden for industrien,
Jeg kommer ude fra HKScan i Vin
derup, hvor jeg var ansat i knap 10 år
Heraf varjeg valgt som tillidsrepræsen
tant i 8 år Jeg glæder mig til at tage fat
i mit nye arbejdsliv. Og ikke mindst til
at møde alle jer
—

I
Mit navn er Svitlana. Jeg er 33 år gam
mel og bor i Simmelkær sammen med
min mand og søn. Jeg er kontorelev
hos 3F Holstebro. Inden jeg startede
på min kontoruddannelse, arbejdede
jeg som fodermester på en svinestald.
3F HoLstebro
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Nyuddannede kokke

Forrest fra venstre: Jannie Andersen, Skarrild Sinatur Hotel, bestået
Lisanette Bunk, Musikteatret Holstebro, bestået • Natalia Cernavin, Borbjerg
mølle kro, bestået • Simon Christensen, Messecenter Herning, bestået
Asger Jensen, Westergaards Hotel, sølv • Henriette Laursen, Tambohus Kro,
bronze.
Bagerst fra venstre Emil Larsen, Hotel Thinggaard, guld • Semso Sehic,
Hotel Nørre vinkel, bronze • Michel Damgaard, Tambohus Kro, bestået
Lucas Baldi, San Giovanni, sølv • Nicolai Dahl, Anlægspavillonen, bronze.
Underviser: Ole Villadsen.
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Nye murere
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Et hold murere har bestået deres svendeprøve ved Her
ninqsholm Erhvervsskole. Vi ønsker svendene tiLlykke!
Bagerst fra venstre mod højre:
Brian Jakobsen, Brande Murerfirmaet Laurids L. Mad
sen ApS, Ikast (antaget med bronze)
Poul Frølund Hansen, Bording Herningsholm Erhvervs
skole, Herning
Sejergaard & El
Jonas Kjærgaard, Sædding, Skjern
lesen ApS, Spjald (antaget med bronze)
Niels Søndergaard Bruun, Blhøj, Brande Mester Byg
AIS, Brande (er antaget med ros)
Abraham Lokoya, Herning Fink Byg ApS, Ejstrupholm
Poul Maibom AIS,
Oliver Skanderup Lyberth, Ikast
Ikast (antaget med bronze)
Anders Valdemar Nørgaard Hansen, Mejdal, Holstebro
-

-

-

-

-

-

Thyholm Murer AIS, Hvidbjerg, Thyholm
Thomas Cena, Ulfborg Kim Murer ApS, Vemb (antaget
med bronze)
Eyüp Bozkurt, Herning Fink Byg ApS, Ejstrupholm (an
taget med sølv)
Nicklas Chun-An Chen Østergaard Petersen, Viborg
Gamborg Byg ApS, Viborg (er antaget med sølv)
-

-

-

Forrest fra venstre mod højre
Hüseyin Kalan, Silkeborg Murerfirmaet Lundby AIS, Sil
keborg (antaget med ros)
Vestjysk MurerNickolai Bjørn Lisbjerg, Ølby, Struer
firma ApS, Struer (antaget med sølv)
BJ. Byg ApS,
Frederik Grønkjær Abrahamsen, Ikast
Bording (antaget med ros)
-

-

-

-
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På billedet siddende fra venstre:
Oliver Nielsen, udlært hos Midjysk Albyg A/S i Aulum, anta
get • Mikkel Nørgaard Madum, udlært hos Vejlø ‘s Byggefor
retning ApS, Holstebro, antaget • Arthurs Permins, udlært
hos Ti Byg Mejrup, antaget med ros • Simon Munksgaard
Chris-tensen, udlært hos Tømrer og Snedker Martin Mejdahl
Jørgensen ApS Holstebro, antaget med ros • Jacob Vester
gaard Nielsen, udlært hos Bjarne Thomsen Tømrer og Sned
kerfirma ApS Vinderup, antaget • Jelmer Abma, udlært hos
Tømrerfirmaet Just ApS Hemmet, antaget • Lasse Kvaalen,
udlært hos Roesgaard Byg Aps Lemvig, antaget.
i række stående fra venstre: Jeppe Nørholm Thomsen, udlært
p Uddannelsescenter Holstebro, antaget • Jacob Beck Pe
dersen, udlært hos Tømrerfirmaet Lars L. Christensen Ring
købing, antaget • Simon Birkholm, udlært hos tømrermester
Erik Jensen ApS, Vinderup, antaget med sølvmedalje. • Joa

chim Brandt Madsen, udlært hos Thomsen Tømrer og Sned
kerfirma ApS, Vinderup, antaget • Joachim Maan Libergren,
udlært hos SHS Byg AIS, Lemvig, antaget • Adam Årnason
Thøgersen, udlært hos Staunstrup Totalbyg Holstebro, anta
get med ros • Flemming Henrik Runoberg Jacobsen, udlært
hos Nees Totalentreprise ApS, antaget med bronzemedalje.
Sagerste række fra venstre: Marhias Rindum Pedersen, ud
lært hos Tømrerfirmaet Struer AIS, Struer, antaget med
sølvmedalje • Mikkel Vind Smedegaard, udlært hos Tømrerfirmaet Klaus Halkjær ApS, Hjerm, antaget • Mikkel Rønn
Vrist, udlært hos Bro Byg ApS, Harboøre, antaget med sølvmedalje • Andi Kammersgaard, udlært hos Tømrerfirmaet
Henrik Kristoffersen AIS, Herning, antaget • Simon Vatnha
mar Welling Hvas, udlært hos Jacob Tømrerfirma ApS, Ris
skov, antaget.
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Vi Lukker servicekontorerne
Struer og Herning
d. 23.12.1918 01.01.2019
—

i

—

Åbningstider i Holstebro
24 12 2018
Lukket
25.12.2018:
Lukket (Juledag)
2612.2018:
Lukket (2. juledag)
27.12.2018:
10.00 12.00 (Åben på telefon kl. 9.00
28.12.2018:
10.00 12.00 (Åben på telefon kl. 9.00
01.01.2019:
Lukket
—

-

14

[

3F HoLstebro

—

—

12.00)
12.00)

-‘

STORIVIØDE
for [andels buschauffører

Det er TID til.
at trykke STOP
Rammerne for vores arbejde skal afspejle virkeligheden. Både når det
gælder at have tid til gangbesværede passagerer eller trafikale pro
blemer men også hvis naturen kalder.
—

Vi er vant til at arbejde på et stramt skema og til at få den koLlektive
trafik tiL at glide hurtigst muligt, mens sikkerheden er i top selv i hek
tisk trafik.
Men vi bliver i stigende grad udfordret at, at pausetiden skæres, og
kørepLanerne strammes tiL det yderste, og så ender vi med arbejds
forhold i busserne, som går ud over sikkerheden for befolkningen.
Vi mener ikke, at vi skaL risikere at sætte egen eller passagernes sik
kerhed over styr for at kunne overholde køreplanerne. Samtidig skal
alle chauffører uanset hvem de transporterer have mulighed for at
hvile hovedet og få frokost.
—

—

Derfor holder vi nu stormøde. KOM MED
ger og buschauffører fra hele landet!

-

sammen med dine koLle

Meld dig til stormødet og vær med til at fortælle Danmark og beslut
ningstagerne, at det er Tid til at trykke Stop”!
Hvornår:

Sondaq den i8. november 2018 kL.

10-15

Odense Congress Center
ørbækvej 350, Odense
Meld dig til

—

begrænsede pladser, så det er først til mølle.

FIU nr. 9998-18-0002

Kontakt din Lokale 3F-afdeling se www.3Rdk/afdeling.
ELler kontakt din tiLlidsrepræsentant.
(TiLmeLding senest mandag den 12. november 2018)
I hver region arrangerer 3F fæLles transport til stormødet. Nærmere
info følger efter din tiLmeLding.
Vi skal være så mange som muligt, så tag fat i kolLegerne og kom
med til stormødet!
De bedste hilsner
Landets Buschauffører
Lokal kontaktperson: Gorm Max Tommerup, tlf: 27773509
—
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Returadresse: 3F Hotsebro, Tujavej 20, 7500 Hotstebro
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