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ÅBNINGSTIDER

Holstebro
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-12.00

Struer
Mandag Lukket
Tirsdag Lukket
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00-17.00
Fredag Lukket

Herning
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

TeLefontider
på7O 300 870
Mandag 09.00-15.00
Tirsdag 09.00-15.00
Onsdag 09.00-12.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-12.00

• •

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

•

• •

• •

• .

• .

• .

Medlemmer af 3F Holstebros Murerklub :
: inviteres hermed til :

Murerklubbens
GeneraLforsamLing 2020

Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 18.00 :
påTujavej 20, Holstebro.

: Tilmelding på tlf. 70 300 870 senest mandag d. 17. februar. :
Dagsorden og beretning udleveres på generalforsamlingen.

• .

: Eventuelle forsLag sendes til formanden på e-mail: kimrozengaard.dk :
• •

• •

• • • • . • • • • • • • • • • se••ee•• • • • • • • . • • • • • se•

Åbningstider ijulen
Vi lukker servicekontorerne i Struer og Herning
den 24. december 2019 - 1. januar 2020

Åbningstider i Holstebro

24.12.2019 Lukket

25.12.2019 Lukket (Juledag)

26.12.2019 Lukket (2. juledag)

27.12.2019 10.00-12.00
(Åben på telefon kl. 9.00-12.0C8

28.12.2019 Lukket

29.12.2019 Lukket

30.12.2019 10.00-12.00.
(Åben på teLe

31.12.2019 Lukket

01,01,2020 Lukket.’

Lukket
10.00-16.00
Lukket
10.00 -17.00
Lukket
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Men.... 0K20 er allerede i gang, og de
første stormøder har været afholdt
i Odense Kongres Center, hvor over
600 tillidsva[gte fra alle grupper var
samlet til en gennemgang af OK-
tern a.

Når vi går i gang med de enkelte
forhandlinger, så vil vi, så vidt muligt.
informere på hjem mesider og på
Facebook om hvordan de enkelte
forhandlinger går.

HUSK at når vi i foråret skal til at
stemme om de indgåede forlig, så
er det kun medlemmer af 3F der har
stemmeret, og det er kun de samme
medlemmer, der kan få konflikt-un
derstøttelse, hvis overenskomsterne
bliver stemt ned. Hvis I arbejder sam
men med kolleger, der endnu ikke har
fået sig meldt ind, så er det vigtigt,

at de får det gjort nu til Charlotte på
telefon 88 92 43 37.

Husk at få bestilt posebilletter til
juletræsfesterne d. 27. og 28. decem
ber 2019.

Vi vil ønske jer alle en rigtig glæde
lig juL. samt et godt nytår.

Generalforsamling
i 3F Holstebro

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00

Der serveres buffet kl. 18.00.

Sted: UCH (Holstebro Tekniske Skole) Døesvej 76, Blå indgang, 7500 Holstebro

Tilmelding til spisning: Senest onsdag den 18. marts 2020 på tlf. 70300 870.

Dagsorden iføLge vedtægterne.

På bestyrelsens vegne
Flemming T Sørensen, formand 3F Holstebro

Gruppegeneralforsamling i Industrigruppen kl. 17.00 samme dato og sted.

Gruppegeneralforsamling i Fælles Service kl. 17.00 samme dato og sted.

Gruppegeneralforsamling i Byggegruppen d. 5. marts kl. 18.00 påTujavej 20. Holstebro

Gruppegeneralforsamling i Transportgruppen lørdag d. 7. marts kl. 10.00 på Tujavej 20. Holstebro

Formandens
Så nærmer vi os med hastige skridt...

julen 2019
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Over 1000 unge på
besøg hos 3F Holstebro

Mere end 1000 unge kom til uddan
nelsesdag hos 3F Holstebro. Det er
langt over forventning, men måske
har vi fundet vejen til de unges op-
mæ r kso rn hed.

Skoleeleverne stod i kø, allerede før
arrangementet åbnede. 3F Holstebro
endte med at åbne uddannelses-
dagen for tid, fordi der var så mange
fremmødte. Mere end 1100 unge korn
til arrangementet, som har været må
neder undervejs.

- Det startede faktisk med, at jeg
spurgte folk i huset, om de egentlig
kender alle de fag, 3F repræsenterer.

Og det viste sig jo, at vi faktisk selv
kan have lidt huller. Så tror da pokker,
at de unge ikke ved, hvad en autosa
delmager er, lyder det fra Jan Rams
gaard, der tog initiativet til arrange
mentet. Han har brugt mange timer
og meget energi på at projektet skulle
lykkedes. Primært af kærlighed til de
unge og til vores fag. Og den tilgang
er vist fælles for alle der har været
med til at løfte projektet. Kollegaen
Gorm Tommerup stemmer i:

- vlange af os i 3F elsker jo i bund
og grund vores fag. Samtidig vil vi
også gerne vise de unge, hvor mange
muligheder der rent faktisk er. Hvis
man er en at dem med ekstra krudt
i røven, som har svært ved at sidde
stille i skolen, ja så kan den energi rent
faktisk være et kæmpe aktiv på en
arbejdsplads. siger Gorm.

Projektgruppen bag er egentlig på
tre mand, men reelt er det vist fire.
Anni Svinth fra afdelingen har været
det hemmelige, men meget aktive
medlem af gruppen.

- Skolerne har været enormt po
sitive fra start til slut. Mere end 600
meldte sig til på forhånd. De frem
hæver blandt andet, at det betyder
meget, at det foregår i dagtimerne,
og at det foregår hos os frem for på
erhvervsskolerne. De oplevede, at der

var fokus på de unge og på selve fa
gene på en helt anden måde her end
på skolerne, fortæller Anni.

Arbejdet med arrangementet star
tede med små skridt i oktober 2018.
Siden februar er arbejdet accelereret,
med en stejl kurve den seneste tid.

- Vi ved selvfølgelig ikke alt om,
hvordan det fungerer andre steder,
men vi har fået ros for, at det foregår
i dagtimerne. Hvis det er om aftenen
eller i weekenden, skal de unge af
sted med deres forældre, og så er der
allerede en del der falder fra, forklarer
Anni Svinth, der er uddannelseskon
sulent i afdelingen.

Fokus på de mindre kendte fag
Det har været vigtigt for afdelingen,
at det ikke er lærere eller “voksne” der
fortæller om fagene og uddannel
serne, men unge mennesker der selv
er i lære.

- Jeg hørte en at de unge sige,
at det var imponerende at opleve,
hvor dedikerede [ærlingene, der viser
fagene frem, er, siger Solvej Jensen,
der også har været med til at stable
arrangementet på benene. En del af
forarbejdet har været at udtænke,
hvordan de skulle få de unge til at
involvere sig på dagen.

- Vi har gjort meget ud af, at de
unge skulle aktiveres både ved at
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prøve ting, men også ved at finde ud
af ting i en konkurrence vi har lavet,
fortæller Gorm Tommerup, som er
fjerde medlem at projektgruppen.

Samtlige elever, der har været på
besøg, har deltaget i konkurrencen,
hvor præmien var en biograftur til
klassen. Flere skoler har også beskæf
tiget sig med fag bevægelse og hånd
værk i skolen før besøget.

- Jeg har været rundt og tale med
en del efterskoler og friskoler før be
søget, og vi har generelt lagt virkelig
meget energi i at invitere skolerne og
være i dialog med uddannelserne,
forklarer Solvej.

Det er blot et par af flere gode råd,
gruppen har til andre, der kunne have
lyst til at lave det samme.

- Dialog med kommunen, på flere
planer. Tidligt i processen havde vi en
snak med en virkelig engageret UU
vej leder, og han har haft afgørende
betydning for, at vi har fået så mange
unge til at komme forbi i dag, siger
Jan.

Vinderen af konkurrencen blev en
skoleklasse fra Tvis-skole der nu skal
en tur i biografen. Et stort tillykke til
dem.

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —‘

I I

: Sæt i kalenderen:
Medlemsmøde :

med Industriens Pension og Pension Danmark I

tirsdag den 28. januar 2020 kl. 18.30
i Tujavej 20,7500 Holstebro i
i Der serveres kaffe og kage. I

Tilmeldning senest den 20.januar 2020 på tlf. 70300870.

Kurt1

Ii — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .1

/Gratis

retshjæLp

_____

På kontorerne i 3F afdelingerne i
Midt- og Vestjylland tilbydes gratis
retshjælp til alle.

Det er ganske gratis

Ingen sager er for små

Besvarelse af generelle spørgsmål

Rådgivning i konkrete situationer

Private personer hjælpes med alle slags juridiske problemer,
for eksempel: Familieret - Forbrugerret - Kontraktret - Socialret - Lejeret
- Andre retsområder.

Tidsbestilling nødvendig.
Retshjælpen kan bestiLles på følgende dage:

3F Holstebro - Torsdage i lige uger kl. 3F Ringkøbing-Skjern - Mandage i lige

16.00-18.00. uger kl. 16.00 - 18.00.

Tujavej 20, Holstebro. Byskellet 33, Ringkøbing.

Tidsbestilling på tlf.: 70300870. Tidsbestilling på tlf.: 70300874.

1-
3F Midtjylland - Hver torsdag 3F Vest - Mandage i ulige uger

kl. 15.30 - 18.00. kl. 16.00 - 18.00.

Birk Centerpark 4, Herning. Storegade 23, Lemvig.

Tidsbestilling på tlf..: 70300868. Tidsbestilling på tlf.: 70300872.KLik dig ind på

www.3f.dk/holstebro
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Nyt efteruddannelsessite øger

Få det fulde overblik over dine efter
uddannelsesmuligheder på et nyt
efteruddannelsessite og bliv en mere
værdifuld medarbejder.

FAKTA
Sådan kommer du på
efteruddannelse
Hvis du gerne vil på efterud
dannelse, skal du lave en aftale
med din arbejdsgiver. Men tjek
evt, først dine muligheder ved at
logge ind på Pension Danmarks
hjemmeside pension.dk under
“Efteruddannelse”. Her finder du
bla.:

Målrettet liste over samtlige
kurser, din arbejdsgiver kan
søge tilskud til
Information om kursernes
varighed, prisen på kurserne
samt det tilskud, din arbejds
giver kan få.

Efteruddannelse er vejen frem
mod et bedre job og større jobsik

kerhed. Derfor er det vigtigt, at du
vedligeholder og udbygger dine kom—
petencer. På den måde er du bedre
rustet til fremtidens udfordringer og
muligheder.

Og nu er det blevet meget nem-

Efterlønsarrangement
torsdag den 23.januar 2020 kl. 18.30

i afdelingens mødelokaler

Skal jeg gå på efterløn?
Mødet handler om de særlige regler for personer, som indbetaLer til

efterlønsordningen og er født i perioden 010756-300659.

Du er veLkommen til at tage din ægtefæLle/samlever med til mødet.

Tilmelding på www.3f.dk/holstebro under “aktiviteter”

eller tlf. 70300870 senest den 21. januar 2020.

i på arbejdsmarkedet

FAKTA

mere

for dig at få overblik over dine
Eksempler påAMU-kurser muligheder. På PensionDanmarks
med tilskud nye efteruddannelsessite logger du
• EU-efteruddannelse for gods- nemlig ind med NemiD, og så finder

chauffører — obligatorisk del systemet dine oplysninger om even
• Teleskoplæsser — Certifikat tuelle tidligere uddannelser og de job,
• Samarbejde i grupper i virk- du har haft. Herudfra får du et målret

somheden tet overblik over relevante kurser og
Rulle- og bukkestillads - op- .-‘euddannelsesmuligheder
stilling mv. 9asitet kan du også lave en ud-

• Gaffeltruck certifikat dannelsesplan sammen med din ar-
• Introduktion til førstehjælp på bejdsgiver, og I kan dele informationer

jobbet om gennemført uddannelse og efter-
• Ny i rollen som sjakbajs uddannelse.
• Rengøringsudstyr og -meto- Via din overenskomst har du ret

til efteruddannelse med Løn. Din ar-
• bejdsgiver får tilskUd til efteruddan

nelsen via de fonde, du er tilknyttet, så
ikke være bekymret for prisen.

der
Kaffe og te inden for restaura
tionsbranchen
Grønne anlæg, planlægning af
plejeopgaver
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Tak for denne gang

Så lakker et fantastisk år mod enden.
Jeg har nu været hos 3F i et år, hvor
jeg har haft glæden af at opleve en

verden af spændende udfordringer,
som jeg ikke ville have haft mulighed
for, hvis ikke det var lige præcis HER
jeg var ansat. Om lidt vender Lykke
Thinggard tilbage til stillingen som
arbejdsskadesagsbehandler og Me
ritta Bjerregaard overtager igen alle
henvendelser vedr. sociale sager.

Jeg selv ser frem til nye udfordrin
ger hos HK MidtVest, hvor jeg har fået
en stilling som socialrådgiver.

Jeg vil sige tak til alle som jeg har
haft møder og samtaler med i året der
er gået, og tak til alle de fantastiske
kollegaer, som jeg er kommet til at
holde så meget af, her hos 3F Holste
bro.

I ønskes alle det bedste fremover.
Mange hilsner fra Helle Mortensen

30 arbejdSmu11P1
AMR-fest hvor ca.

tanter var mødt frem til en hyggelig aften.

..

. . .

Her er et par emn1flg5 leder fra afdelingens
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Stor nyhed til alle der har en
kollektiv ulykkesforsikring
Nu udvides dækningen
på den kollektive
ulykkesforsikring i ALka

Fra den 1. oktober 2019 udvides
dækningen på den kollektive ulyk
kesforsikring. Med udvidelsen sikrer vi,
at ulykkesforsikringen fortsat har den
bedst mulige dækning til den skarpe-
st mulige pris.

Ulykkesforsikringen udvides
med følgende dækninger

Tyggeskadedækning - en ny dæk
ning, hvor skader på tænder, der
opstår i forbindelse med spisn ing!
tygning, omfattes af forsikringen.
Der stilles ikke krav om, at det skal
være “et fremmedlegeme”, der tyg
ges på.

• FarLig sport sportsgrene, der i
dag er defineret i forsikringsbetin
gelserne som farlig sport, vil frem-
overvære omfattet af dækningen.

• Psykologhjælp - ved alvorlige ulyk
kestilfælde eller ved livsfare dækkes
op til 10 behandlinger hos psykolog.

• BehandLingsudgifter efter et ulyk
kestiLfæLde.
• Maks. grænsen på 2 % af inva
liditetssumrnen til behandling
hos fysioterapeut eller kiropraktor

fjernes. Der er fremover ikke et
belabsmæssigt loft over dæknin
gen. Behandlingerne fastsættes
individuelt.

• Der er ikke længere krav om, at
behandlingen skal foretages hos
en behandler, der har “ydernum
mer” (aftale med det offentlige).

• Ny dækning, der omfatter be
handlingsudgifter til akupunktur,
zoneterapi og osteopati.

De nye dækninger træder i kraft den 1.
oktober 2019.

Alka viii samarbejde med forbundene
orientere medlemmerne om ændrin
gerne, inden de træder i kraft.

Alka Forsikring
Forbundsservice

Klikdigindpå

www.3f.dklholstebro
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Konflikten mod Lauge Bonde
i løbet af sommeren 2019, har der
været tiere sager omkring uorganise
rede arbejdsgivere på byggepladsen,
ved det nye supersygehus i Gødstrup.
Blandt andet har der været en større
sag med anlægsgartnerfirmaet Lauge
Bonde, der efter tre måneders kamp
har indgået overenskomst med 3F,
efter 3F havde indledt en sympatikon
flikt mod firmaet. Lauge Bonde har
udført jordarbejde i forbindelse med
opførelsen at den nye hospitalskirke.
Den nye hospitalskirke er en selv
stændig byggeplads. Grunden, kirken
er bygget på, er nemlig ejet af Snej
bjerg menighedsråd og ikke at Region
Midtjylland, som resten af pladsen.

En stor del at vores arbejde i 3F
består at indgåelse af overenskomster
med arbejdsgivere. Det ervi forpligtet
til, som anerkendt part af det danske
arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets
parter er enige om, at det danske
arbejdsmarked skal være dækket af
kollektive overenskomster. Denne
forståelse for arbejdsmarkedet er hele
grundlaget torden danske model.

Det betyder, at der selvfølgelig skal
være orden i løn og pensionsforhold.
Men også at der skal indbetales til

FAKTA

Hvad er en hovedkonflikt
og en sympatikonflikt?

Hvis en arbejdsgiver nægter at
tegne overenskomst med 3F, kan
forbundet efter et varsel lovligt
indlede en blokade (hovedkonflikt).

Er der blokade på en virksom
hed, må medlemmer at 3F ikke
arbejde for virksomheden, indtil der
er tegnet en overenskomst.

Lovlige blokader skal varsles.
Som modtræk over for arbejdsgi
vere består en blokade typisk i at
hindre adgang for arbejdskraft eller
varer til arbejdsgivere, som ikke vil
gå ind på arbejdernes krav.

kompetence- og uddannelsesfonde
for at sikre udvikling og efteruddan
nelse i brancherne. Dette er blandt
andet en at forskellene på en 3F over
enskomst og en aftale med Kristelig
Arbejdsgiverforening.

Det er også med den danske mo
del i hånden, at 3F har sympatikon
fliktet anlægsgartnerfirmaet Lauge

Hvis en blokade (hovedkonflikt)
ikke fører til en aftale, kan der her
efter blive indledt sympatikonflikt
mod virksomheden fra øvrige for
bund under FH.

En sympatikonflikt betyder, at
faggrupper, som er organiseret i
andre fagforeninger under FN, kan
nægte at udføre arbejde for en
virksomhed, der ikke vil indgå en
overenskomst. Så vil virksomheden
blive afskåret fra leverancer og
ydelser udført at medlemmer at de
berørte fagforeninger.

Kilde 3idk

Bonde, i sommers. Lauge Bonde har
nemlig i mange år været medlem af
Kristelig Arbejdsgiverforening. An
lægsgartnerfirmaet har følt sig truet
til at tegne overenskomst med 3F. 3F
er blandt andet blevet beskyldt for at,
ville af låse pladsen og maskiner for
det pågældende firma. Det har aldrig
været på tale. Kristelig Arbejdsgiver
forening har efterfølgende erkendt,
at 3F intet ulovligt har foretaget sig i
sagen.

En sympatikonflikt medfører, at
medlemmer at 3F og andre organise
rede medlemmer at Fagbevægelsens
Hovedorganisation, ikke må udføre
arbejde med forbindelse til det kon
fhktede firma.

“I de fleste tilfælde ender det dog
med en overenskomst, og det er vii
3F Midtjylland rigtig glade for. Nu er
medarbejderne sikret ordnede løn- og
arbejdsvilkår. Vi fører en rolig og fuldt
lovlig kamp for at sikre medarbejder
ne en overenskomst. Ligesom det var
tilfældet i LaUge Bonde sagen. Nu ser
vi frem til samarbejdet med virksom
heden, sigerThomas Jakobsen, faglig
konsulent hos 3F Midtjylland.”

Det er vigtigt, at vi sikrer ordnede
forhold for lønmodtagerne indenfor
vores fagområder i området. I øvrigt
er kampen mod løndumping en vigtig
del at vores arbejde, for at være med
til at skabe fair konkurrencevilkår på
arbejdsmarkedet.

Faglig konsulent Thomas Skov Jakobsen
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3FJobformidling
Under www.mit3f.dk finder du Danmarks største og bedste jobdatabase

ogsåkaldet3FJobformidling. :
• .

: Du finder den under “min jobsøgning’ når du logger på www.mit3f.dk. :
: 3F Jobformidling er både for ledige og folk i arbejde, :
: og viser hvilke job der er opslået indenfor dit fag i hele landet.
• .

Under 3F Jobformidling er det muligt, at oprette jobagenter (faste søgninger).
Med en jobagent får du jobannoncer direkte ind i din indbakke, hver gang der opslås et nyt

: job som matcher din jobagent. :
• Der er udarbejdet pjecer til 3F Jobformidling ogjobagenter som kan afhentes i afdelingen. :
• .

• .

• . . . . . 5 5 5 • . 5 • • 5 • 5 5 5 • • I • • •• 5 • 5 5 5 • • 5 • 5 5 •

Fyraftensmøde
i

Sæt kryds i din kalender allerede nu.

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 1]00-20.00
holder 3F Holstebro fyraftensmøde

for ansatte på by- og landsbykirkegårde.
Program følger senere.

Venlig hilsen Gitte Hansen
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Fyraftensmøde for
rengøringsassistenter
ved Struer Kommune

Tirsdag den 8. oktober var 19 velop
lagte rengøringsassistenter til fyraf
tensmøde hos 3F Holstebro.

Mødet blev afholdt i Bredgade
Struer, og opmåler Torben Milandt fra
Forbundet var inviteret for at fortælle,
om 3F’s rolle i forbindelse med op-
måling og rengøringsplaner på rengø
ringsassistenternes arbejdspladser i
Struer Kommune.

Der var en rigtig god dialog og
forskellige emner blev drøftet på mø
det.

Der var en rigtig god spørgelyst, og
alle havde mulighed både før og efter
mødet at stille spørgsmål til Torben
Milandt om lige præcis deres arbejds
område.

Heldigvis har Struer Kommune
valgt synlig rengøring, som betyder
at rengøringsassistenterne arbejder
i tidsrummet 5.00-14.00, men det
kræver lidt logistik, at få det hele til
at gå op i en højere enhed i forhold til
at kunne komme til at gøre rent i de
forskellige lokaler, hvor både børn og
voksne færdes.

Vi ville gerne have vist et billede af
alle de gode mennesker, men p.g.a. af
GDPR vælger vi blot at vise et billede
af mødebordet, inden det blev indta
get af gode medlemmer.

Tak for et godt møde.
Torben Milandt og Gitte Hansen

www.3f.dk/holstebro
Klik dig ind på
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Nu er den her endelig...
App’en der får styr på din arbejdstid

Vi har altid opfordret jer, vores med
lemmer til at føre dagbog over jeres
arbejdstid. Vi havde ikke andre mu
ligheder end at udlevere en kalender
og en kuglepen, og så var det på den
gode gammeldags måde; skriv op
hvornår du startede, hvornår du holder
pause og hvornår du holdt fyraften og
gik træt hjem til familien.

Alt dette kan flLI være fortid, hvis
du er indehaver af en smartphone. 3F
har udviklet en app til at registere ar-

1734557850
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bejdstid med. Ja, ja, jeg ved, hvad du
tænker, men den virker faktisk, og så
er den gennemtænkt Jeg er ikke den
bedste til at finde ud af de forskel
lige nymodens ting, der findes, men
jeg fik den til at virke første gang. Så
mon ikke der er håb for dig også, hvis
du prøver kræfter med den. Skal man
finde hår i suppen er den lidt træls
at starte op, men vi har fra 3Fs side
valgt, at denne app kun skal kunne
bruges af vores medlemmer, og man
skal derfor logge på med sit NemID,
Der er mulighed for, når man først har
installeret den, at man kan bruge fin
geraftryk til at låse op med.

Når du vil installere den på din te
lefon, skal du gå ind på “Play Butik”
eller på “App Store” alt efter hvilken

telefon du har, søge efter “3F min ar
bejdstid” og herefter følge anvisnin
gen fra appen. Du vil på et tidspunkt
blive spurgt, om appen skal have lov
til at bruge lokatiseringstjeneste på
telefonen, denne funktion er vigtig,
hvis der bliver uoverensstemmelse
mellem dig og din arbejdsgiver, om
hvor og hvornår du er mødt på arbej
de. Min anbefaling vil være, at du giver
appen tilladelse til det.

Jeg syntes, at det er et godt stykke
værktøj, man kan bruge i sin arbejds
dag til at få styr på den tid man arbej
der. Især hvis man arbejder i bygge
branchen eller i transportsektoren.

Så jeg vil anbefale at du får den
installeret på din smartphone, den lig
gerjo alligevel altid i lommen.

3FMin Arbejdstid
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Om denne app -,
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Så er grandækningen i fuld gang
rundt omkring på kirkegårdene.
Mange har det mål at være fær
dige til den 1. december - Har du/I
mulighed for det, så kig ind på en
kirkegård, det er virkelig flot arbejde
der bliver lavet og mange kreative
løsninger.

Lige et stemningsbillede fra en
flot vindstille fredag morgen, hvor
Susanne Andersen og Peter Trond
hjem fra Fousing kirkegård er i fuld
gang med grandækningen.

Rigtig god arbejdslyst til alle jer
rundt om på kirkegårdene.

Lige nu er der meget fokus på se
niorpensionsaftalen, som den forrige
regering lavede sammen med de
radikale og Dansk Folkeparti (Social
demokraterne har også forpligtet sig
til at fremsætte aftalen.)

Desværre har mange den opfattel
se at muligheden for seniorpension,
træder i kraft 01.01.20.

Aftalen om Ret til sen iorpension
for nedslidte er hverken fremsat eller
vedtaget. Der er ‘kun” et politisk fler
tal for den udenom den nuværende
regering.

Det ved vi:
Ret til seniorpension 6 år før fol
kepensionsalder, såfremt du har
arbejdet i 20-25 år.

• hvis din arbejdsevne er 15 timer
eller mindre. Vurderet på baggrund
at helbredsmæssige oplysninger i
forhold til seneste job og et snæ
vert arbejdsmarked.

• Ydelsen er på niveau med nuvæ
rende førtidspension.

• Der kan ansøges 6 måneder før
a[dersberettigelse.

Det ved vi IKKE:
• hvem der skal behandle og træffe

afgørelse i ansøgninger om senior
pension (Der er politisk flertal for at
tilkendelsen skal flyttes fra kom
m u n e rn e).

OG inden der ændres på den nuvæ
rende aftale om seniorførtidspension,
skal der ligeledes forhandles om:

• penge til virksomheder, der arbej
der med arbejdsmiljøindsatsen

• øgede beskæftigelsesf rad rag til
pensionister

• en kommission om tilbagetrækning
og nedslidning

• en tænketank om et længere og
godt seniorarbejdsliv.

SÅ DERFOR:
Indtil der foreligger ny lovgivning vil
den nuværende seniorførtidspensi
onsordning er alt ved det gamle.

..4 — — EH -Ii — —
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Har din virksomhed
et godt arbejdsmiljø?

Gør din arbejdsplads en ekstra indsats for arbejdsmiljøet?
Så indstil den til arbejdsmiljøprisen 2020

og deltag i lodtrækningen om 2 biografbilletter med sodavand og popcorn.

For at indstille din arbejdsplads til arbejdsmiljøprisen 2020,
skal du skrive til Christianhaldpoulsen@gmail.com

med firmanavn og dine kontaktoplysninger, senest den 31.12.2019.
Så deltager du i lodtrækningen.

• I • I I • •II••••• . . • I • I • • I • • I • • I I • • • I • • • • • • . . I •

Hjælp til selvhjælp
Få hjælp til:

at skrive ansøgning og Cv;
Lære at udfylde joblog;

• introduktion til 3FJobformidling;

Vi vil gerne hjælpe og har tilmelding tiL et “Selvhjælpskursus”
Hver anden onsdag i ulige uger fra kl 1000 til kl 12 00

Du kan tilmelde dig i receptionen eller på tlf.: 70300 870.
Du skal medbringe egen pc.

- I I
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Ny Forhandlingssekretær
i Byggegruppen
Dajeg på kongressen september
blev valgt som forhandlingssekretær
for Byg ningsoverenskomsten og Pris-
listen, er jeg nu startet i mit nye job i
København.

Derfor vil jeg sige en stor tak til
mine tidligere kolleger og også en
stor tak for den tillid, som medlem
merne har vist mig i min tid som faglig
sekretær og opmåler i både TIB og 3F
Holstebro.

Jeg startede i Træ Industri Byg som
opmåler/faglig sekretær i september
2008, det var en stor omvæltning fra
at være ude på pladserne som tøm
rersvend - både på timeløn men mest
på akkord.

I min tid som tømrer har der været
mange udfordringer, både med rejse-
arbejde i udlandet, men også det at
være sjakbajs og tillidsmand for kol
leger. Det er nok noget, der har været
med til at forme den mulighed, der
var for at komme til at arbejde i fag
bevægelsen.

Min tid som opmåler i Holstebro
har været meget spændende og læ-

rerig. Jeg var i den heldige situation at
skulle afløse Jan Kuipers, som vidste
enormt meget om prishsten og forud
sætningerne for at gå på akkord,

Det har også gjort, at jeg blev en
del af prislisteudvalget, hvor man
kommer helt tæt på overenskomst-
forhandlingerne, et arbejde som jeg
nu selv er blevet ansvarlig for.

I min tid i 3F Holstebro har der
været mange udfordringer bla. som
tillidsrepræsentant for de faglige kol
leger, men også som formand for
Byggegruppen, der også gav en plads
i afdelingsbestyrelsen, som jeg også
gerne her vil takke for det gode sam
arbejde. Jeg har også været næstfor
mand i uddannelsesudvalget for tøm
rerlærlingene på Uddannelsescenter
Holstebro. Der har altid været et godt
samarbejde med skolen, det skal I
have tak for.

Foran os ligger der en overens
komstforhandling lige om hjørnet, og
jeg vil gøre alt for at den bliver så god,
at vi denne gang stemmer ja i bygge-
gruppen.

Nu venter der en tid som forhand
Iingssekretær i forbundet i Køben
havn. Det bliver meget spændende at
kunne få lov til at åbne et nyt kapitel
i sit liv.

Tak for den tid jeg har haft i 3F
Holstebro. Pas nu godt på afdelingen
og tag godt imod den nye mand på
posten.

Venlig hilsen
Mark Christensen

Forhandlingssekretær, Byggegruppen

Der stilles i dag store krav til en AMR,
derfor vil 3F Holstebro gerne invitere
dig til at deltage i 2 nye lokale miljø-
kurser, for arbejdsmiljørepræsentan
ter, der har gennemført Ml og M2.

Grundkurserne består af 2 moduler
M3 og M4, med opstart.

ModuL3
20. januar 2020 til og med
den 24. januar 2020.
Modul4
9. marts 2020 til og med
den 13. marts 2020.

Kurset er et eksternat kursus, hvilket
betyder at kurset holdes lokalt i tids
rummet kl. 8.00 til 16.00 hver dag.

Begge kurser afvikles i lokalafde
lingen 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500
Holstebro.

Der vil hver dag være forplejning
i form af kaffe og rundstykker, samt
frokost og eftermiddagskaffe med
kage.

Der vil i forbindelse med kurset
blive udbetalt tabt arbejdsfortjeneste.

Du skal aftale frihed, med din nær
meste foresatte forinden tilmelding.

For kunne deltage skal du have
gennemført Ml og M2.

Tilmelding til kurserne skal ske ved
henvendelse til afdelingen,
telefon 70 300 870 eller
mait holstebro@3f.dk.

TilmeLding skal ske senest fredag
den 20. december 2019 kl. 12.00

Med venlig hilsen
3F Holstebro

v/Kurt Nielsen og Jan Ramsgaard

Kære arbejdsmiljørepræsentant Husk at få dine
feriepenge til
tiden
Vi har over sommeren fået en
række henvendelser fra medlem
mer, der havde feriepenge til gode
i en virksomhed, hvor de tidligere
havde været ansat.
Da de ansøgte om feriepengene
havde virksomheden ferielukket,
hvormed feriepengene ikke kunne
udbetales.
Derfor er det meget vigtigt, at
man så tidligt som muligt ansøger
om sine feriepenge, så man ikke
kommer i den situation, at virk
somheden har ferieLukket.

Kurt Nielsen
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