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Ole 
Christensen 
Formand

Nu nærmer vi os juletid
Først	vil	jeg	takke	alle,	der	mødte	op	til	vores	ge-
neralforsamling.	Der	var	ekstra	mange	i	år,	da	der	
var	en	del	vedtægtsændringer,	men	det	har	I	jo	
allerede læst om i det seneste blad.

Generalforsamlingen vedtog ikke de store be-
slutninger,	som	kunne	have	forandret	noget	radi-
kalt	i	hverdagen,	men	bestyrelsen	vil	nu	evaluere	
og	arbejde	ud	fra	de	trufne	beslutninger.
Jeg	vil	benytte	lejligheden	og	sige	tusind	tak	for	

genvalget	som	formand	for	3F	Randers.
Jeg	 kunne	 på	 generalforsamlingen	 også	 for-

tælle,	at	vi	i	år	har	vendt	skuden	for	alvor	med	
en	 rigtig	 positiv	medlemsfremgang	 på	 hele	 92	
medlemmer	–	et	rigtig	godt	arbejde.

Jeg	vil	 lige	komme	med	et	par	ord	om	den	nye	
finanslov,	der	nu	er	vedtaget.
Det	er	endnu	en	lov	der	tilgodeser,	de	der	har	

i	forvejen.	Den	tager	ikke	ansvar	for	vores	børn,	
og	der	er	nu	kommet	12.000	flere	børn	 i	Dan-
mark,	som	lever	under	fattigdomsgrænsen.	Det	
går da ikke. 

Hvad	med	ansvaret	for	et	flexicurity-system,	der	
er	anstændigt?	Det	bliver	den	Danske	models	død,	
hvis den udhuling forsætter og nu er EU også ved 
at	slagte	den.	Der	lukkes	nemlig	op	for,	at	borgere	
fra	andre	EU-lande	kan	modtage	dagpenge	stort	
set med det samme. Det går da ikke.
 
Pensionisterne	får	små	500	kr.	om	året	ved,	at	
man	fjerner	satspuljen,	men	de	skal	så	lokkes	til	
at	blive	på	arbejdsmarkedet,	så	de	kan	være	med	
til	at	forøge	arbejdsudbuddet.	Det	går	da	ikke.	

Og så kommer der ikke noget betydeligt ved-
rørende	myndighedsindsatsen,	selvom	vi	nu	kan	
se,	der	foregår	menneskehandel	i	vores	land.	Så	
her	burde	alle	sejl	sættes	ind,	men	der	bliver	ikke	
sat	nok	af	i	finansloven.	
Vi	vil	komme	til	at	se	frygtelig	udvikling,	der	

højst	sandsynlig	allerede	er	her.	Og	det	er	 ikke	
kun	indenfor	transportbranchen,	som	vi	lige	har	
set.	Det	bliver	overalt,	hvis	ikke	det	bliver	stoppet.

Vi	 er	 nu	på	 vej	 ind	 i	 arbejdsmiljørepræsentan-
tens	år	og	LO	har	allerede	nu	skudt	en	kampagne	
i	gang.	Kampagnen	hedder	”Flere	Gode	år”.	Det	
er et rigtig godt tiltag og vi skal i det kommende 
år	tage	kampen	op	mod	nedslidning	og	en	vær-
dig allerdom. 
Så	der	bliver	nok	at	tage	fat	på	i	2019.

Vi i 3F Randers er klar 
- og sammen med Jer er vi stærke. 

På vegne af bestyrelsen 
og kollegaerne i afdelingen 

ønsker	jeg	Jer	alle	
en	rigtig	glædelig	jul	og	et	godt	nytår.

Jeg	deltog	i	Randers	Business	Awards,	hvor	
erhvervslivet hylder en række virksomheder 
og det er første gang arrangementet afholdes. 
Når	 der	 nu	 så	 fint	 skal	 hyldes	 et	 antal	

virksomheder,	er	det	jo	rigtig	dejligt,	at	det	
er	 virksomheder	 vi	 i	 3F	 har	 overenskomst	
med,	4	ud	af	12	virksomheder	i	3F	Randers	
område blev hyldet.

Årets Hæder gik til Det Gamle Apotek 

Årets Vækstvirksomhed blev Sekura Cabins

Årets CSR-virksomhed blev Bach & Pedersen

Årets virksomhed blev Wood Step A/S

Stort tillykke til dem alle 4.
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GRAFISK 
BOWLING-
TURNERING
lørdag den 16. marts kl. 13.00
Grafisk gruppe gentager succesen fra 2018 
og indbyder igen arbejdspladser og medlemmer 
til en hyggelig dag hos Master Bowl 
på Mariagervej 139 – 141 i Randers.

Vi	mødes	kl.	13.00	og	starter	med	en	kold	forfriskning,	
samt	får	gennemgået	turneringsplanen,	og	kl.	14.00	er	
vi klar til selve bowling-turneringen.
Vi	spiller	med	3	personer	(m/k)	på	hvert	hold	og	hvert	

hold kan have 1 reserve.
Man	kan	tilmelde	flere	hold	fra	samme	arbejdsplads	

–	blot	vi	får	navn	på	deltagerne	ved	tilmelding.
Kan man ikke samle et hold – eller man som enkelt-

medlem/arbejdsløs	m.v.	gerne	vil	være	med	-	tilmelder	
man	sig	blot	som	person,	og	vi	vil	så	sammensætte	
holdet.
Efter	et	par	gode	timers	bowling	slutter	vi	af	med	

lidt	spiseligt,	samtidig	med	at	vi	kårer	vinderholdet	og	
uddeler	pokal	og	medaljer.

I	løbet	af	dagen	er	Grafisk	gruppe	vært	ved	et	antal	
kolde	fadøl/vand	og	det	er	ganske	gratis	for	alle	grafi-
ske medlemmer at deltage.

Tilmelding med oplysninger om deltagere til 
Jan Guldmann på mail: jan.guldmann@3f.dk 
eller sms på 30 67 63 40 
– sidste frist for tilmelding er onsdag den 6. marts.

Jan Guldmann
Gruppeformand

Peter Dyrborg
Grafisk	gruppe

graFisk 
gruppe

graFisk gruppe

Grafisk	gruppe	ønsker	jer	alle	
en	rigtig	glædelig	jul,	samt	
et godt og lykkebringende nytår.

5 aktive med på grafisk konference
Krav	til	OK	2020	var	sammen	med	arbejdsmiljøarbej-
det,	persondataforordningen	og	 risikoen	ved	brug	af	
de	sociale	medier	med	til	at	skabe	en	god	konference,	
da branchen i november afholdte sin årlige konference. 
Fra	 grafisk	 i	 Randers	 deltog	Birthe	Markmann	 fra	

CCL,	Lone	Michelsen,	Klaus	Kold	og	Ole	V.	Pedersen	fra	
Peterson samt Jan Guldmann.

Gamle kolleger 
på besøg på Peterson
Det	blev	talt	om	gamle	dage	og	set	med	store	øjne	på	
den	udvikling,	som	bølgepapfabrikken	Peterson	har	gen-
nemgået	siden	de	gamle	Neopac-dage.	De	mange	gam-
le	maskiner	er	erstattet	af	færre,	men	meget	store	nye	
maskiner,	og	også	bygningerne	er	forandret	og	moder-
niseret	og	skaber	i	dag	job	til	137	grafiske	medlemmer.
TR,	Lone	Michelsen,	viste	rundt	og	fortalte	levende	om	
de	mange	forandringer	og	nuværende	løn-	og	arbejds-
forhold. Grafisk gruppe siger tak for besøget.

Striden om Grafisk Forbund 
– spændende foredrag om ny bog
Bjarne	Nielsen,	der	er	tidligere	faggruppeformand	i	Grafisk	Forbund	
og	næstformand	i	HK-Privat,	har	skrevet	en	flot	erindringsbog	om	
tiden	i	Grafisk	Forbund.	
Det	er	lykkedes	os,	at	få	Bjarne	til	at	komme	til	Randers	og	holde	et	
spændende	foredrag	om	sine	oplevelser,	og	tiden	i	Grafisk	Forbund. 

Det sker torsdag den 21. februar 2019 kl. 17.00 
i	3F	Randers	lokaler	på	Tronholmen	9	i	Randers.
Grafisk	gruppe	er	vært	ved	lidt	aftensmad	samt	øl/vand	og	kaffe	–	og	alle	deltagere	kan	få	
en	gratis	bog	med	hjem.	Bogen	blev	først	optrykt	i	1.500	ex.,	men	da	de	blev	revet	væk,	er	
der	nu	optrykt	et	nyt	oplag.	
Snyd ikke dig selv for en god aften med en dygtig og levende fortæller.
Der	er	gratis	adgang,	men	tilmelding	er	nødvendig	af	hensyn	til	forplejning	og	antal	pladser.
Tilmelding til gruppeformand Jan Guldmann på tlf. 30 67 63 40  eller mail: jan.guldmann@3f.dk
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Generalforsamling
3F Grafisk – Randers afdeling

Der	indkaldes	hermed	til	gruppegeneralforsamling	
i	3F	Grafisk	-	Randers	afdeling,
lørdag den 30. marts 2019 kl. 10.00
i	afdelingens	lokaler,	Tronholmen	9	i	Randers.
     

Dagsorden
Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Valg af referent
Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg
Pkt. 4 Beretning
Pkt. 5 Regnskab for året 2018
Pkt. 6 Budget og kontingentfastsættelse for 2020 
Pkt. 7 Indkomne forslag
Pkt.	8	 Valg:
 8a  Formand	Jan	Guldmann
 8b Kasserer Peter Dyrborg
 8c 2	bestyrelsesmedlemmer:
  Lone Michelsen og Ole V. Pedersen
	 8d	 1	bestyrelsessuppleant
	 8e	 1	bilagskontrollant:	Erik	Olsen
 8f 1 bilagskontrollantsuppleant:	Finn	Rasmussen
 8g 1	fanebærer:	Nyvalg	 
 8h 1	fanebærersuppleant:	Steen	Strange
	 8i	 3	bestyrelsesmedlemmer	til	3F	Randers
	 8j	 2	delegerede	til	3F	kongres	2019
	 8k	 2	suppleanter	til	3F	kongres	2019
Pkt. 9 Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen serveres 
morgenkaffe	samt	frokost,	hvorfor	tilmelding	er	
nødvendig. 

Der	kan	tilbydes	fællestransport	fra	Aarhus	–	hør	nærmere	
herom ved tilmelding. Kolleger bosiddende udenfor Randers 
kommune	kan	ydes	transportgodtgørelse.	
Tilmelding	til	generalforsamling	og/eller	fællestransport	til	3F	
Grafisk	på	tlf.	30	67	63	40	/	30	67	63	41	senest	27.	marts.
Indkomne	 forslag	skal	være	gruppeformanden	 i	hænde,	
senest fredag den 22. marts.

På gruppens vegne
Jan Guldmann

Gruppeformand i 3F Grafisk – Randers afdeling

Husk at søge 
sommerhus
 

Det	er	nu	tid	for	ansøgning	af	grafisk	
gruppes	24	dejlige	sommerhuse	på	Samsø
Ønsker	du	at	søge	sommerhus	på	Samsø,	skal	din	
kupon	være	3F	Grafisk	i	hænde	senest	lørdag 
den 16. februar 2019.

Lodtrækningen foretages blandt alle modtag-
ne	kuponer	i	uge	8,	hvorefter	alle	ansøgere	får	
besked.	Udfyld	ansøgningskuponen	på	side	32	
og	send	den	til	grafisk	gruppe.

✘

Du kan 
også leje 
sommerhus 
om vinteren
De	2	nyeste	huse	udlejes	også	hele	vinteren.	
Husene	har	6	sovepladser,	brændeovn,	gulv-
varme	 i	 bad,	gang	og	køkken	og	32"	TV.	
Prisen er kr. 2.000 for en uge eller 400 kr. 
pr.	overnatning.	Hertil	et	mindre	tillæg	for	
el efter forbrug.
Pensionister/efterlønnere	i	Grafisk	Gruppe	
kan	leje	husene	til	½	pris. 

35 grafiske 
på tur til Tyskland
Grafisk	gruppe	afholder	mange	sociale	
aktiviteter,	som	er	med	til	at	samle	med-
lemmerne,	og	lørdag	den	17.	november	
deltog	35	grafiske	i	en	indkøbstur	til	Tyskland.
Udover	indkøb,	en	hyggelig	sejltur	og	god	juleanretning	på	

Rømø-Sild	ruten,	bød	busturen	på	flere	timers	socialt	samvær	
med	udveksling	af	erfaringer	fra	de	forskellige	arbejdspladser	og	
afklaring	af	mange	faglige	spørgsmål.
Noget,	som	netop	gør	en	sådan	dag	til	en	god	investering	for	

Grafisk	gruppe,	som	er	klar	med	ny	tur	i	2019

Aktive AMR/TR 
på  GIMK konference
Grafisk	Industri-	&	Mediekartel	indbød	den	1.	
november	til	konference	for	grafiske	arbejds-
miljø-	og	tillidsrepræsentanter.	Programmet	
indeholdt	bl.a.	oplæg	fra	Arbejdsmedicinsk	
klinik,	arbejdsmiljølovens	regler	om	personli-
ge	værnemidler,	samarbejde	mellem	AMR	og	
TR samt den nødvendige tid til tillidshvervet.

Sådanne konferencer styrker alle i daglig-
dagen,	og	er	dermed	til	gavn	for	alle	grafiske	
medlemmer.
På	billedet	ses	de	4	aktive	AMR/TR,	der	

sammen	med	gruppeformand	Jan	Guldmann	
deltog i konferencen.
 

Fra venstre: Birthe Markmann, TR på CCL, Linda 
Andersen, AMR på Limo Labels, Käthe Borup, AMR 
på Peterson og Lone Michelsen, TR på Peterson.



Ellen Petersen
Gruppeformand

Per Bundgaard
Faglig	sekretær

industri 
gruppen

3F Industri
afholder ordinær gruppegeneralforsamling
Torsdag	den	28.	marts	2019	kl.	18.30	(18.00	spisning)	
i	kantinen	i	3F	Randers,	Tronholmen	9,	8960	Randers	SØ

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Protokol*
 5. Beretning 
 6. Indkomne forslag **
	7.	 Gruppekontingent	2020
 8. Regnskab  
 9. Personvalg. 
	 1.	Valg	til	gruppebestyrelsen	
  a.	 Formand	Ellen	Petersen	frem	til	og	med	31.10.2019. 
  b. Ny formand fra 1.11.2019 frem til generalforsamling 2021.
  c.	 2.	gruppebestyrelsesmedlemmer.	På	valg	er	René	Kjær	og	Kristian	Jensen.
	 	 d.	 3	suppleanter	til	gruppebestyrelsen.	
	 	 	 På	valg,	Kjeld	S.	Frandsen,	Torben	Hviid,	Kristian	Binderup	Nielsen. 
 2. Valg til afdelingsbestyrelsen
 3. Valg af 3 kongresdelegerede 
	 4.	Valg	af	3	kongres	suppleanter
10.	Indstilling	til	udvalg	i	3F	Randers.
 a.	 Aktivitetsudvalg.	I	udvalget	er:	
	 	 Søren	Clemensen,	Karl	Otto	Hansen	og	Bente	Christensen
	 b.	 Miljøudvalg.	I	udvalget	er:	Kristian	Jensen	og	Kjeld	S.	Frandsen.
 c. Ungdomsudvalg. Pladserne er ledige.

11.  Eventuelt.
  
*	Protokol	fra	generalforsamlingen	2018	ligger	til	gennemsyn	på	gruppekontoret.
**	Indkomne	forslag	skal	være	gruppebestyrelsen	i	hænde,	senest	den	20.	marts	2019.

På gruppebestyrelsens vegne
Ellen Petersen, Gruppeformand

Industrigruppen	i	3F	Randers	ønsker	
dig og dine nærmeste en glædelig 
jul	og	et	godt	nytår,	med	tak	
for året der snart rinder ud. 

På generalforsamlingen den 28. marts 2019 
vil	jeg	aflægge	min	sidste	beretning,	så	der	
er	ingen	grund	til	at	komme	nærmere	ind	på	
fortiden	i	denne	julehilsen,	da	jeg	håber,	at	du	
møder	til	gruppegeneralforsamlingen.

Det	kommende	år	byder	på	nye	opgaver	og	
jeg	vil	her	nævne	et	par	stykker.
  
År 2019 bliver arbejdsmiljø-
repræsentanternes 
Arbejdsmiljørepræsentanter	bruger	tid	og	res-
sourcer	på	at	understøtte	ledelsens	arbejde	med	
at	sikre	et	godt	arbejdsmiljø	for	kollegaerne. 
Denne indsats skal synliggøres. 

Derfor bliver 2019 et år med en stor LO-kam-
pagne	og	3F	vil	også	sætte	fokus	på	arbejds-
miljørepræsentanternes	 rolle	 og	 vilkår	 på	
arbejdspladserne.	

OK 2020 igangsættes 
Overenskomstkravene til Industriens Over-
enskomst kan indsendes frem til og med den 
21. marts 2019. 

Valg af ny formand for industrigruppen 
Læs	mere	herom	ved	indkaldelse	til	gruppege-
neralforsamlingen den 28. marts 2019.

Sluttelig	vil	jeg	opfordre	til,	at	du	holder	dig	
godt orienteret om aktiviteter og nyhedsstof i 
det	lokale	3F	fagblad.	Og	husk	at	skrive	det	i	
den	nye	kalender,	der	er	vedlagt	bladet.	

På bestyrelsens vegne 
Ellen Petersen, Gruppeformand

Kære medlem

Valg af 
ny formand i 
3F industrigruppen
Bemærk pkt. 9a i 
dagsordenen til gruppe-
generalforsamlingen.

Gruppeformand	Ellen	Peter-
sen	stiller	op	til	valg	på	gruppe	-
generalforsamlingen. 

Grundet	overgang	til	pension	
fratræder	hun,	torsdag	den	
31.10.2019 efter 29 år som 
valgt i fagforeningen. 

Derfor	vil	der,	på	general-
forsamlingen den 28. marts 
2019 blive valgt ny formand 
i	industrigruppen	til	tiltræ-
delse den 1. november 2019. 

Gruppeformand Ellen Petersen 

Kl. 18.00 er 
industrigruppen vært 
ved en ret varm mad. 

Hvis	du	ønsker	at	deltage	heri,	bedes	du	
tilmelde dig senest fredag den 22. marts 
kl.	12	til	Ellen	på	tlf.	30676350,	
Per	på	tlf.	30676351	eller	på	mail	til:	
ellen.petersen@3f.dk
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Medlemsmøde om 

Krav til Industriens 
Overenskomst 2020
Industrigruppen	holder	møde	herom
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 16.00 – 17.00 i industri-
gruppens	mødelokale	1.	sal,	Tronholmen	9.	8960	Randers	SØ.

Her	kan	du	komme	med	dine	krav	og	idéer	til	Industriens	overenskomst,	
der	skal	forhandles	i	2020.		Vi	skal	indsende	kravene	til	vores	Forbund	i	begyndelsen	af	april.	

Når	3F	industrigruppen	har	behandlet	kravene,	som	kommer	ind	fra	hele	landet,	sender	de	dem	videre	til	
CO	industri.	Her	samler	og	behandler	de	kravene	fra	alle	medlemmer	i	alle	de	forbund,	der	er	med	i	CO	
kartellet.	Det	er	derfor	kravene	skal	ind	på	dette	tidlige	tidspunkt.	

Vi	deltager	gerne	i	fyraftensmøder	på	virksomheden	til	drøftelse	og	indsamling	af	kravene.	

OBS Bemærk at krav til ovennævnte overenskomster SKAL 
være industrigruppen i hænde senest torsdag den 21. marts 2019. 

På gruppebestyrelsens vegne 
Ellen Petersen, Gruppeformand

2017 – 2020

INDUSTRIENS 
OVERENSKOMST

CO-industri 
Molestien 7, 3
2450 København SV 
Telefon: 33 63 80 00 
co@co-industri.dk 
co-industri.dk

Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Telefon: 33 77 33 77
di@di.dk 
di.dk

Den evige trekant, som overenskomst-
symbolet kaldes, symboliserer udvikling, samarbejde, styrke og visioner – og favner 
alle medarbejdergrupper. Trekanten har 
ingen slutning eller begyndelse og er aktiv 
og i konstant bevægelse. Farverne rød, grøn og lilla signalerer energi, effektivitet, varme, loyalitet, trivsel og miljø.

Den evige trekant er designet af Leo Ras-
mussen til CO-industri og Dansk Industri 
i forbindelse med indgåelse af den første 
Industriens Overenskomst i 1993.
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2017 – 2020

Nyudlærte Industrioperatører 
samt 0verfladebehandlere
Der	har	den	8.	november	på	Tradium	været	svendeprøve	
til	industrioperatører,	hvor	der	var	9	elever	der	blev	udlært.
22.	november	var	der	svendeprøve	til	overflade-
behandleruddannelsen,	hvor	der	denne	gang	var	3	
elever	til	svendeprøve.	

3F	Randers	industrigruppen	ønsker	alle	
nyudlærte tillykke med vel overstået eksamen.

De nyudlærte industri-
operatører er: Janni Tove 
Nielsen, Jan import 
- Alen Strasevic, Sekura 
Cabines - Jan Skjødt, 
Randers affaldsterminal 
- Lars Bering Pedersen, 
Jan import - Maibritt Watt 
Kristensen, Danlind 
- Bogdan Lototskyy, 
Danlind - Annika 
Axelsen, Jan import og 
Pia Søndergaard Chri-
stensen, Dermapharm.

De nyudlærte overfladebehandlere er 
Anders Torque Gertsen, Louis Poulsen - Joakim Poulsen, 
Expedit og Andreas Højmose Jensen, M-B Lak.

Tilbud	til	medlemmer	fra	Beklædning	og	Tekstil:

Vind gavekort til FolkeFerie.dk ....se side 32
Industrigruppen	ønsker		
glædelig	jul	og	godt	nytår	
til medlemmerne. 



Klaus Jensen
Faglig	sekretær

Lars Andersen
Faglig	sekretær

Morten Jørgensen
Faglig	sekretær
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Flemming	Otkjær
Gruppeformand

bygge-
anlæg & 

gls 
gruppen

Flemming Otkjær
Tlf. 8892 6330
Mobil 3067 6330

Lars Andersen
Tlf. 8892 6331
Mobil 3067 6331

Klaus E. Jensen
Tlf. 8892 6332
Mobil 3067 6332

Morten Jørgensen
Tlf. 8892 6333
Mobil 3067 6333

RANDERS

bygge- anlæg & gls gruppen

Jeg	hedder	Mette	Schak	Dahlmann,	og	arbej-
der til dagligt som murer. Jeg er fagligt aktiv i 
3F	Ungdom,	og	så	er	jeg	nystartet	tovholder	
for mit eget netværk bestående af kollegaer/
tillidsvalgte i bygge- og anlægsbranchen⚒�

Det lyder sikkert vildt kedeligt... MEN det er 
det	bestemt	ikke	=	FORDI	jeg	som	tovholder	
i	mit	netværk	kan	fyre	op	under	de	ildsjæle	
som	er	derude,	så	de	kan	skabe	forandringer	
og	forbedringer	på	deres	arbejdspladser	ved	
at	 få	viden,	 læring,	støtte	og	 inspiration,	 til	
netop	at	turde	handle	og	skabe	forandringer	
for fællesskabet! – fællesskabet og mødet med 
forbilleder	og	meningsdannere	på	min	vej,	har	
gjort	det	muligt	for	mig	!	
Derfor	er	jeg	organiseret	i	3F,	og	derfor	er	

jeg	fagligt	aktiv	og	netværkstovholder	=	FOR-
DI	jeg	brænder	for,	at	vi	allesammen	har	det	
godt,	og	at	vi	alle	sammen	har	lige	muligheder	
i	samfundet	–	uanset	hvem	vi	er,	og	hvor	vi	
kommer	fra	–	og	set	med	mine	øjne,	har	det	

kun	været	muligt	for	mig,	fordi	jeg	er	en	del	af	
Fagbevægelsen,	en	del	af	fællesskabet.
Har	du	også	#nogetpåhjerte?	Så	skriv	til:	

ungdom@3f.dk	=	så	finder	vi	et	netværk	til	dig	
hvor	du	kan	møde	andre	i	samme	fag,	bran-
che	eller	jobfunktion	som	dig	eller	måske	har	
du	 ligesom	Mette	mod	på	selv	at	blive	net-
værkstovholder !?

#nogetpåhjerte

Opmålerkursus for 
murersvende og lærlinge
 

Har	jeg	ret	til	at	få	målt	op?
Hvad står der i murernes overenskomst?
Hvad	er	den	forenklede	priskurant?
Hvordan	regner	jeg	ud	hvad	mit	arbejde	skal	koste?
Hvordan stiller man et akkordkrav?
Hvad er en elektronisk skurbog og hvordan bruger man den?

Skulle	der	være	flere	spørgsmål	som	presser	sig	på,	kigger	vi	også	på	dem.	

Så har du/i lyst holder vi opstartsmøde 
onsdag den 3. januar kl. 17.30 
på Tronholmen 9, 8960 Randers SØ
Tilmelding til Klaus på 30 676 332. Der vil være både lidt at spise og drikke.
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HUSK HUSK HUSK

International solidaritetsudvalg og FN's verdensmål
Se artikel side 35 ☺

I murerafdelingen skulle 8. klasses ele-
verne	lave	puslespil	i	fliser	og	de	unge	
gik	frisk	til	opgaven	med	deres	heppekor	
bagved.	En	rigtig	god	eftermiddag,	hvor	
også	murerlærlingene	gik	og	arbejdede	
på	deres	opgaver.

 Flemming Otkjær, 
Gruppeformand

Generalforsamling 
i Murerklubben

Torsdag den 21. februar kl. 19.00
i	kantinen,	

Tronholmen	9,	8960	Randers	SØ
Dagsorden ifølge vedtægterne
Der	er	spisning	kl.	18.00

ved tilmelding til 
Klaus 30 676 332

eller	Flemming	30	676	330

Det klasseløse samfund

Se nu alle de lykkelige
forledt af de vederstyggelige
forført af de forfalskede
mens de var forelskede
der blot hinanden varmede
alligevel blev de forarmede
nedgjort	af	de	åleglatte
som kaldte dem forhadte
lige til at kunne foragte
når	de	på	lighed	smagte
den tilhører en folkevalgt
var de alle blevet fortalt
af de allermest odiøse
blev	de	gjort	arbejdsløse
kunne nu blot glemme
at	eje	det	derhjemme
sådan gør en forstand
i verdens bedste land
med lykkelig uvidenhed
længe leve Danmark

Den røde murer

Tilmelding til generalforsamlinger

Åbent hus på Tradium

GRUPPE 
GENERALFORSAMLING
Bygge-, anlæg & GLS 
Torsdag den 21. marts 2019

Øvrige	generalforsamlinger:

Snedker/tømrerklubben 14. februar 2019
Murerklubben 21. februar 2019
Betonklubben 7. marts 2019

Dagsorden	samt	oplysninger	om	tilmelding	til	generalforsamlingerne	
udsendes	sammen	med	gruppens	mødekalender.

Byggegruppen	
ønsker	jer	alle	en	
rigtig	glædelig	jul,	samt	
et godt og lykkebringende nytår.
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Jens Laursen
Gruppeformand

Henrik Amby
Faglig	sekretær

transport
gruppen

Allan Jensen
Faglig	sekretær

transportgruppen

Transportgruppens elevpris
Transportgruppen var med til svendeprøveafslutning den 21. november på Tradium. 16 elever afsluttede 
deres svendeprøveforløb. 9 godschauffører, 1 lager-transport og 6 lager & logistik elever. Transport-
gruppen uddelte 2 elevpriser. Prisen går til den uselviske elev, som ved hjælp af humør, hjælpsomhed 
og iver, har været en styrke for holdets sammenhold.
Elevpriserne gik til Karina Bach Theisel og Per Sau Therkelsen.

Transportgruppen	ønsker	alle	elever	tillykke	med	uddannelsen.

Netop	hjemvendt	fra	den	mest	velbesøgte	af-
delingsgeneralforsamling med over 200 delta-
gere,	er	det	blevet	tid	til	refleksion.	
Først	og	fremmest	kan	vi	tørt	konstatere,	

der aldrig kan ske nogle vedtægtsændringer 
såfremt der ikke er fuld enighed blandt alle 
grupper.	

2/3 dels reglen i vores afdelingsvedtægter 
gør reelt at afdelingen er statisk. 
Er	 denne	 regel	 så	 demokratisk?	 Nej	 det	

mener	jeg	absolut	ikke.	Ved	afstemningerne	
på	generalforsamlingen,	opnåede	Transport-
gruppens	forslag	absolut	flertal,	med	over	60%	
af de afgivne stemmer. Alligevel blev ingen af 
forslagene vedtaget. Er det demokrati? Det 
finder	jeg	ikke	det	er.	
At	34	stemmer	ud	af	100,	kan	bestemme	

over	de	66	andre	stemmer,	finder	jeg	ret	pro-
blematisk.	Også	når	det	drejer	sig	om	ved-
tægtsændringer,	 bør	 princippet	 om	 simpelt	
flertal	herske.	Ja	faktisk	har	det	givet	minder	
om	overenskomst	2017,	hvor	et	stort	flertal	
også	 stemte	 imod,	men	hvor	 flertallet	 som	
bekendt blev trådt ned af et mindretal. 
Derfor	kan	jeg	allerede	bebude,	Trans-

portgruppen	fortsætter	kampen	med	at	få	
3F	Randers	styret	i	den	retning,	som	vi	fin-

der,	er	den
bedste retning 
for HELE den 
samlede afdeling. 
Heldigvis står vi ikke alene hvilket det store 
flertal	 på	 afdelingens	 generalforsamling	 jo	
også beviste. 
Kæmpe	stort	tak	til	jer	der	stemte	for,	og	ja	

også	stort	tillykke	til	mindretallet	med	sejren.	
Der	skal	desuden	lyde	en	stor	tak	til	alle,	

også dem uden stemmeret for deltagelse i ge-
neralforsamlingen.	Det	er	sgu	da	dejligt	at	se	
3F	er	og	bliver	en	medlems	ejet	organisation.
På	transportgruppens	vegne	skal	jeg	ønske	

jer	alle	en	rigtig	god	jul,	samt	et	lykkebringende	
nytår. Gid 2019 måtte blive året hvor vi alle 
passede	 bedre	 på	 hinanden,	 vores	 familier,	
vores kollegaer og ikke mindst os selv. 

Nyt fra 
Transportgruppen
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Generalforsamling 
i Transportgruppen

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 18.30

Dagsorden:
	1.	Velkomst	ved	gruppeformand.
 2. Valg af dirigent.
 3. Generalforsamlingens lovlige indvarsling.
 4. Godkendelse af dagsordenen.
 5. Præsentation af indbudte gæster.
 6. Valg af stemmeudvalg.
	7.	 Bestyrelsens	beretning	v.	gruppeformanden.
 8. Indkomne forslag.
	9.	Valg	af	gruppeformand.:	Jens	Laursen.
10.	Valg	af	gruppebestyrelse.:
	 a.	På	valg	for	Lager:	Carsten	Olsen
	 b.	På	valg	for	lager:	Martin	R.	Larsen
	 c.	 På	valg	for	renovation:	Steen	Thisted
	 d.	På	valg	for	Falck:	Johnni	Johansen
11.	Valg	til	afdelingsbestyrelsen.:
	 På	valg	er:	Carsten	Olsen	(lager)
	 Martin	R.	Larsen	(lager)
	 Jacob	Schneider	Sloth	(Chauffør).
	 Johnni	Johansen	(Chauffør)
12.	Suppleanter	til	gruppebestyrelsen,	på	valg	3	stk.
13.	2	delegerede	til	3F	kongres	2019
14.	2	suppleanter	til	3F	kongres	2019
15.	Gruppens	regnskab.
16.	Fastsættelse	af	gruppe	kontingent.
17. Eventuelt.  

Protokol	ligger	til	gennemsyn	på	gruppeformandens	kontor	14	dage	
før	gruppegeneralforsamlingen.
Forslag,	der	ønskes	behandlet	på	gruppegeneralforsamlingen,	skal	
være	gruppen	i	hænde	senest	8	dage	gør	gruppegeneralforsamlingen.

Transportgruppen	ønsker	jer	alle	en	rigtig	glædelig	jul,	
samt et godt og lykkebringende nytår.

TRYK STOP
Landets buschauffører var sam-
let til stormøde søndag den 18. 
november 2018

Buschaufførerne trykker 
på	STOP	knappen	nu.!!!!!

Over 900 aktive chauffører er 
kampklare	 nu,	 og	 forlanger	 ti-
den	 til	 at	 holde	 pause,	 at	 kun-
ne	arbejde	uden	stresshelvedet	
hængende over hovedet osv. Kort 
sagt så forlanger vi ordentlige ar-
bejdsforhold.	Minuttyranniet	skal	
stoppe	nu.

Og	hvor	det	er	en	kæmpestor	glæ-
de	at	se	hvorledes	vores	talsper-
soner,	vores	tillidsvalgte	og	andre,	
sammen	kæmper	for	det	her.	

På	tværs	af	busselskab,	af	region,	
ja	buschaufførerne	viser	SAMMEN	
ER	VI	STÆRKE.	3F	Randers	Trans-
port	står	bag	jer	og	vi	kæmper	
sammen.
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Susanne Hansen
Gruppeformand

Jonna Lauritsen
Faglig	sekretær

service
gruppen

service gruppen

Susanne Hansen
Tlf. 8892 6370
Mobil 3067 6370

Jonna Lauritsen
Tlf. 8892 6372
Mobil 3067 6372

RANDERS

På	College	360	i	Silkeborg,	havde	GF2	eleverne	stor	fornøjelse	af,	at	kunne	præsentere	
deres	kunnen	for	inviterede	gæster	–	herunder	det	lokale	uddannelsesudvalg,	hvor	vi	i	
servicegruppen	selvfølgelig	er	repræsenteret.	
Det	er	altid	en	stor	fornøjelse,	at	gå	rundt	mellem	eleverne	og	få	en	snak	ude	i	køkke-

nerne	og	mærke	det	helt	specielle	fællesskab,	der	er	på	skolen	mellem	lærer	og	eleverne.	
Det	både	ses	og	høres,	at	eleverne	trives	med	fagene	og	den	ånd	der	er	i	restaurations-

branchen. Det er gode tegn for fremtiden.
Restauratørerne	mangler	folk,	der	kan	branchens	fag	–	kok,	tjener,	cater	og	smørre-

brød	–	så	der	er	bud	efter	eleverne,	og	der	er	praktikpladsgaranti	til	alle.
Fagskolerne	mangler	censorer	til	svendeprøver	i	kok,	tjener,	cater	/smørrebrød	–	er	du	

faglært	og	medlem	af	3F	kan	det	være	lige	netop	dig	vi	har	brug	for	til	opgaven.	
Kontakt	skolerne	eller	3F	for	nærmere	info.

Susanne Hansen

Julehygge i Servicegruppen 
Det	blev	en	rigtig	hyggelig	eftermiddag,	hvor	der	blev	snakket	og	
grinet,	mens	der	blev	kreeret	smukke	juledekorationer	af	med-
lemmer	i	Servicegruppen.
Efterfølgende	var	vi	inviteret	til	et	meget	spændende	foredrag	

af	Michael	Svendsen	om	arbejdsglæde	og	troen	på	sit	eget	værd.	
Et	foredrag	fyldt	med	en	del	humor,	selvironi	og	ikke	mindst	latter.

Susanne Hansen

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.
Hilsen	Jonna	og	Susanne,	Servicegruppen	3F	Randers

Lokalt uddannelsesudvalg og 
studievejledere på skolebesøg
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Rengøringsfirmaer 
med overenskomst
Anders Andersens Rengøring 
Aktiv Rengøring  
Alliance	plus		
Alternativ Rengøring  
B1 Rengøring  
Bjerringbro	Rengøring		
Byens Total Rengøring  
Coor Service Management 
Chris Claening  
Compass	Group		
CS	Facillity		
DBR rengøring  
Den	Rene	Linie	Aps		
Einar	Kornerup	Jylland	A/S
H.O. Rengøring  
ISS   
Jysk	Service	Aps		
KN Rengøring   
Kates Rengøring  
Kongsvang Erhvervsrengøring 
KL	Specialservice		
Ksl Service  
KMK Rengøring  
Norfolk Ehvervsrengøring 
NJREN A/S 
Top	Rengøring	Hadsund	
Thrane Erhverv  
Total Cleaning I/S 
Århus Kvalitets Rengøring  
Super	1	Rent	Danmark	Aps
Super	1	Rent	Viborg		
RengøringsCompagniet

Herudover kan der være landsdæk-
kende firmaer med overenskomst 
som opererer i Randers.
  

Gruppegeneralforsamling 
i Servicegruppen

Der	indkaldes	hermed	til	gruppegeneralforsamling	
i	Servicegruppe,	3F	Randers.

Tirsdag	den	26.	marts	2019	kl.	18.00	med	spisning	
og generalforsamlingen starter kl. 18.45 

i	afdelingens	kantine,	Tronholmen	9,	8960	Randers	SØ

Dagsorden:

1.	 Velkomst	ved	gruppeformand.

2. Valg af dirigent.

3. Valg af stemmeudvalg.

4. Beretning.

5. Regnskab.

6. Indkomne forslag.

7.	 Gruppekontingent.

8. Personvalg      
	 a.	Valg	af	2	gruppebestyrelses	medlemmer	for	en	toårig	periode.
  På valg er Gitte Loch og Ann Kristina Simonsen
	 b.	Valg	af	2	gruppebestyrelsessuppleanter	for	en	etårig	periode.
 c. Valg af 1 kongres delegeret
	 d.	Valg	af	2	personlige	suppleanter	til	kongressen

9. Evt.
  
Protokol	ligger	til	gennemsyn	på	gruppeformandens	kontor	14	dage	
før	gruppegeneralforsamlingen.

Forslag,	der	ønskes	behandlet	på	gruppegeneralforsamlingen,	skal	
være	gruppen	i	hænde	senest	8	dage	gør	gruppegeneralforsamlingen.

Tilmelding til gruppegeneralforsamlingen er 
nødvendig på grund af madbestilling, senest
torsdag den 22. marts og tilmelding er bindende. 

På bestyrelsens vegne
Susanne Hansen, Gruppeformand

Servicegruppen	har	den	glæde,	at	kunne	over-
række	serviceassistent	nålen	til	de	fire	3Fére,	

der 20. december 2018 har gennemgået 
erhvervsuddannelsen	til	hospitalsservice-

assistenter	på	Regionshospitalet	i	Randers.

Et stort tillykke fra gruppen til 
Dorthe H. Thegen, Lotte B. Jensen, 

Jette Ulriksen, Xenia Børgesen
Gruppeformand Susanne Hansen
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Bjarne	Kehlet
Gruppeformand

oFFentlig
gruppe

oFFentlig gruppe

Det	er	med	vemod,	at	jeg	skriver	denne	gang,	
da det er og bliver mit sidste indlæg. 

Man kan sige at en sømand går i land. Jeg 
har	valgt	 ikke	at	genopstille	på	vores	grup-
pegeneralforsamling	den	13.	marts.	I	første	
omgang	bliver	det	et	liv	på	efterløn	i	cirka	et	
år,	for	at	gå	på	pension	den	15.	juli	2020.
Og	ja	-	det	er	min	endelige	beslutning.	Jeg	

håber	vi	 i	gruppen	kan	finde	min	afløser	 til	
gavn for vores medlemmer - og ikke bare vores 
medlemmer,	men	også	resten	af	afdelingens	
medlemmer.   Og vi vil i hvert fald bestræbe os 
på	at	vælge	en	formand/kvinde,	som	magter	at	
arbejde	bredt.	Jeg	tror	og	håber	på	projektet.

Det	skal	ikke	være	nogen	hemmelighed,	at	man	
fra	2	store	grupper	gerne	ville	have	os	nedlagt.		
Der	var	på	vores	afdelingsgeneralforsamling	
stillet	forslag	om	lukning	af	de	små	grupper	
når de kom under 350 ordinære medlemmer. 
Forslaget	var	stillet	af	Jens	Laur	sen	fra	Trans-
portgruppen,	og	blev	ligeledes	motiveret	fra	
Jens Laursen.
Forslaget	blev	forkastet,	der	var	mange	fra	

offentlig	gruppe,	som	var	mødt	op	for	at	støtte	
bevarelsen	af	Offentlig	gruppe.	Vi	har	længe	
været	 under	 pres	 grundet	 vores	 størrelse,	
selvom vi giver en hånd med alle vegne. 

I Jørgen Gammelbys tid blev der givet ar-
bejde	til	afdelingen	i	form	af	masser	af	hjælp	
til A-kassen. I min start som formand var 
jeg	receptionist,	men	den	blev	jo	lukket	ned,	
så	fulgte	afhentning	og	 levering	af	post,	og	

senere kom 2 formiddage 
i	 A-kassen,	 samtidig	 med	
et stigende salg af billetter 
til diverse arrangementer. 
Det	sidste	tager	en	del	tid,	
men er selvfølgelig sæson-
bestemt.	I	skal	dog	vide,	at	
det	sommetider	er	hektisk,	
men	jeg	kan	garantere	for,	
at	alle	medlemmer,	som	er	
kommet	til	mig,	altid	er	ble-
vet mødt med smil og ven-
lighed. Også selvom der væ-
ret	travlt	ind	imellem,	og	det	
fra afdelingens side ikke har 
haft	den	største	status,	men	
jeg	har	nydt	hvert	et	sekund,	
hvor	jeg	har	haft	kontakt	til	
vores	 medlemmer,	 og	 det	
er	i	min	optik	svært	at	finde	
noget	bedre,	end	at	se	vores	
mange medlemmer gå glade 
herfra.

Debatten	har	til	tider	været	hård,	og	engang	
imellem	også	personlig	og	når	den	har	været	
det,	har	jeg	hele	vejen	igennem	kunnet	vende	
problemerne	med	offentlig	gruppes	bestyrelse,	
og	vi	har	været	enige	om,	hvordan	vi	kunne	
tænke	os,	at	det	blev.
Selve	 nedlukningsspøgelset	 har	 jo	 kørt	 i	

flere	år,	og	det	har	 i	høj	grad	stået	som	et	
spøgelse.	Det	har	da	også	kostet	energi	fra	
undertegnede	hele	tiden,	at	skulle	argumen-
tere	 om	vores	 berettigelse.	 Ja,	 da	 jeg	 blev	
valgt,	havde	nogen	endda	hellere	set,	at	der	i	
stedet blev ansat en HK’er.
Men	trods	de	her	nævnte	ting,	har	det	jo	

også været fantastisk. Uanset om det har væ-
ret	forhandlinger	eller	det	har	været	gruppens	
bestyrelsesmøder.	Og	den	følelse,	når	man	har	
landet	en	god	aftale	til	ære	for	medlemmerne,	
tror	jeg	kan	opleves	bedre	end	dette.
Jeg	har	da	også	en	kæmpe	glæde	ved,	at	

Offentlig	gruppe	på	demokratisk	vis	kan	væl-
ge	min	afløser,	i	stedet	for	alle	de	forskellige	
ideer	 til,	hvordan	man	kunne	gøre.	Det	har	
været	mange,	da	alle	de	ideer,	der	var	opstået	
i	gruppen,	ikke	blev	fundet	gode	nok	og	man	
knap	nok	gad	at	behandle	dem.	Dagsordenen	
var	jo	sat,	så	derfor	var	man	total	argument	
resistent.  

Men	jeg	sidder	med	en	blandet	følelse,	og	om	
ikke	længe	skal	jeg	jo	hjælpe	til	ved	pensioni-
sternes	juletræ,	og	næste	år	er	jeg	med	som	

Hej alle

Offentlig	gruppe	ønsker	alle	medlemmer	
en	rigtig	glædelig	jul,	samt	et	godt	og	lykkebringende	nytår.
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MØD OP 
onsdag den 13. marts 

– og vær med til 
at vælge 

din	nye	gruppeformand

Generalforsamling 
i Offentlig gruppe

Onsdag den 13. marts 2019 kl. 18.45 
(Spisning	kl.	18.00)	

i	afdelingens	kantine,	Tronholmen	9,	8960	Randers	SØ

Dagsorden:
1.	 Velkomst	ved	gruppeformanden.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmeudvalg.
4. Beretning v/formanden.
5. Regnskab 2018.
6.	 Fastsættelse	af	gruppekontingent.
7. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før.
8. Vedtægtsændringer. Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før.
9. Personvalg      
	 a.	Gruppeformand.
  På valg er Bjarne Kehlet, som ikke genopstiller.
	 b.	4	gruppebestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Susanne Lundbøl, Jan Skjødt, Kurt Jørgensen og 
  Lis Pedersen.
	 c.	3	gruppebestyrelsessuppleanter	for	et	år.
  På valg er 
 d. Afdelingsbestyrelsen.
  På valg er gruppeformanden og Brian Bendtsen.
 e. Kongressen 2019.
  – 2 delegerede inkl. gruppeformanden
10. Udvalg.
	 a.	Miljøudvalg.
  På valg er Jan Hyllested, Bente Thomsen, Jan Skjødt, 
  Kurt Jørgensen og Flemming Bang.
 b. Aktivitetsudvalg.
  På valg er Bjarne Kehlet og Steen G. Jensen. 
11. Eventuelt.

Vi starter med spisning klokken 18.00, hvorfor 
tilmelding er nødvendig senest mandag den 11. marts. 
Hvis du ikke ønsker at spise møder du bare op.
Tilmelding til Bjarne Kehlet på 30 67 63 60 

På bestyrelsens vegne
Bjarne Kehlet

bruger.	Det	er	jo	en	tanke	der	strejfer	
en,	men	jeg	har	valgt	ikke	at	ville	tælle	
ned. Den skal da have fuld skrue lige 
til det sidste.
Den	trufne	beslutning	på	afdelingens	

generalforsamling,	som	gik	vores	vej,	
vil	jo	i	høj	grad	være	med	til	at	give	mit	
otium	indhold,	og	jeg	vil	kunne	tænke	
tilbage	 på	 en	 tid,	 hvor	 vi	 har	 klaret	
mange forhindringer
Jeg	tror,	at	det	for	mange	mennesker	

altid	vil	være	dejligt	at	aflevere	tingene,	
som	man	selv	modtog	dem,	og	det	vil	
da booste mit otium.
Jeg	 har	 ikke	 lavet	 den	 store	 pro-

gramerklæring	når	jeg	holder,	om	hvad	
jeg	skal,	men	jeg	har	så	stor	en	nys-
gerrighed,	så	jeg	kommer	helt	sikkert	
på	andre	opgaver.
Randers	Fjord,	som	jeg	har	besej-

let fra lille dreng med min far og mor 
vil	da	helt	givet	få	et	ekstra	besøg,	og	
endda	 ikke	 kun	 i	 week-enden,	 men	
også	på	normale	dage.	Det	må	også	
være	meningen	med	et	otium,	at	der	
gives	 slip	 på	mange	 pligter,	men	 de	
ting	man	arbejder	med	i	en	fagforening	
fylder	jo	meget,	og	det	har	helt	sikkert	
fyldt	hovedet	og	hjertekulen	helt	op	til	
randen,	og	vil	være	med	til	at	præge	
den	jeg	er	resten	af	mit	liv.	Sådan	må	
og	skal	det	være	som	gruppeformand	
i	3F	Randers.	

Og	til	sidst	har	jeg	et	stort	ønske.	Uan-
set,	hvem	der	bliver	min	afløser,	vil	jeg	
ønske	dig	rigtig	god	vind	i	sejlene	på	din	
vej	som	formand	for	Offentlig	gruppe	
i	3F	Randers.

Super kammeratlig hilsen
Bjarne Kehlet

        
                     



Peter Dyrborg
Økonomiansvarlig

Trine Østergaard
Økonomi-
medarbejder

Økonomi

16 - Økonomi

SKAT
Fradragsberettiget kontingent i 2019 
for et ordinært medlem i arbejde/ledighed:
Fagligt						(425	kr.	x	12	mdr.) ............................ 5.100 kr.
A-kassen								(507	kr.	x	12	mdr.) ........................6.084 kr.
Efterløn								(508	kr.	x	12	mdr.) ..........................6.096 kr.

Fradragsberettiget kontingent i 2019 
for et medlem overgået til efterløn:
Fagligt											(172	kr.	x	12	mdr.) ............................2.064 kr.
A-kassen											(500	kr.	x	12	mdr.) ........................6.000 kr.

2019
Vær meget opmærksom på at grænsen for 
fradragsberettiget fagligt kontingent for 
skatteåret 2019  ligger på maksimalt 6.000 kr.

Der	kan	være	faglige	klubber	&	arbejdspladsklub-
ber	der	betales	til,	der	kan	tillægges	det	oplyste	
faglige kontingent.

Dit A-kasse kontingent samt efterlønskontingentet 
kan begge fratrækkes med de nævnte årsbeløb.

Det totale årlige beløb for dit faglige kontingent 
skal	indtastes	på	forskudsopgørelsen	for	2019.

Det totale beløb for A-kasse og efterløn indtastes 
på	forskudsopgørelsen	for	året	2019.

Kontingentoplysninger	til	brug	ved	ændring	af	forskudsopgørelse	for	skatteåret	2019

Herudover dækker 
forsikringen 
for	medlemmer,	der	efter	sin	
folkepensionsalder	fortsat	er	
i beskæftigelse.
Forsikringen	dækker	ved	

alle	former	for	dødsfald,	og	
forsikringen	har	en	sum	på	
111.319	kr.,	som	gælder	til	
og	med	det	fyldte	54.	år.	Fra	
det	 fyldte	 55.	 år	 nedtrap-
pes	forsikringen,	således	at	
summen ved det fyldte 61. 
år	 og	 frem	 til	man	 går	 på	
folkepension	er	på	49.475	kr.	

Herudover indeholder for-
sikringen udbetaling af bør-
nesummer	til	børn,	der	ikke	
er fyldt 21. år. 

Som	børn	regnes	også	stedbørn	og	adoptivbørn.	
Stedbørn	dog	kun,	hvis	de	er	optaget	i	husstan-
den,	hvilket	vil	sige,	at	de	er	registreret	i	folke-
registeret	på	afdøde	medlems	adresse.	

I et samlivsforhold med over 2 års varighed sidestilles 
en	samlevers	børn	med	stedbørn,	såfremt	børnene	har	
samme folkeregisteradresse som medlemmet. 
Ved	et	dødsfald,	skal	afdelingen	blot	kontaktes,	og	vi	

sørger	så	for	fremsendelse	af	de	nødvendige	papirer.

Begunstigelseserklæring
Husk,	at	det	kan	være	en	rigtig	god	idé	at	undersøge,	om	
man kan have behov for udfyldelse af en begunstigelses-
erklæring	til	sikring	af	de	efterladte,	man	ønsker	skal	have	
summen udbetalt.

 
Som	udgangspunkt	vil	en	begunstigelseserklæring	kunne	
være	en	god	idé	i	alle	forhold,	hvor	man	lever	i	et	samlivs-
forhold	uden	at	være	gift,	eller	man	har	børn	fra	tidligere	
samlivsforhold. Begunstigelseserklæring kan fås ved hen-
vendelse	til	afdelingen	eller	til	ALKA	Forsikring.	Husk,	at	
en udfyldt begunstigelseserklæring i øvrigt gælder indtil 
den bliver annulleret. 
Kommer	du	i	et	nyt	samlivsforhold,	kan	det	være	en	

god	idé	at	kontakte	ALKA	Forsikring	og	høre	om	du	har	en	
tidligere udfyldt begunstigelseserklæring liggende. Ønsker 
du	tilsendt	en	pjece	med	dine	forsikringsforhold	kan	du	
blot kontakte afdelingen.

Gruppelivsforsikring

                                    Børnesum pr. barn
 Alder Forsikringssum 0-16 år 17-18 år 19-20 år

 Til og med 54 år 112.984   28.246 22.597 11.299

 55 år 100.430 28.246 22.597 11.299

 56 år 91.643 28.246 22.597 11.299

 57 år 82.855 28.246 22.597 11.299

 58 år 75.323 28.246 22.597 11.299

 59 år 69.046 28.246 22.597 11.299

 60 år 62.768 28.246 22.597 11.299

  50.215 28.246 22.597 11.299

     9.415 0 0 0

	 *Dækningen	ophører	med	udgangen	af	den	måned,	hvor	du	overgår	til	folkepension.

	 61	-	folkepensions-
alderen

Fra	 folkepensionsalderen*	
hvis	du	fortsætter	i	arbejde	
uden	at	overgå	til	folkepension

Forsikringssummer 
gældende fra 1. januar 2019

Alle	afdelingens	medlemmer,	som	ikke	er	overgået	til	folke-
pension,	er	automatisk	omfattet	af	en	gruppelivsforsikring.	

1

PB

3F 
Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

2019
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Sådan fordeles månedskontingentet 
der	betales	til	3F	Randers	afdeling
Hvis du er et almindeligt ordinært medlem 
af	fagforeningen	og	arbejdsløshedskassen	
samt	betaler	til	efterlønsordningen,	fordeler	
kontingentet	sig	som	vist	på	”kontingentlagkagen”.

Kontingent	til	3F	Randers	får	en	stigning	på	4,50	kr.	om	måneden	i	året	2019.
Kontingent	til	3F	Forbundet	får	en	stigning	på	2,00	kr.	om	måneden	i	året	2019.

Derfor er månedskontingentet til 
3F Randers i året 2019 på 449,00 kr.

Prisen	på	gruppelivsforsikringen	der	er	en	del	af	
3F	medlemskabet	er	uændret	i	2019	på	32,50	kr.	
Prisen	på	fritidsulykkesforsikringen	
er	nedsat	til	38,00	kr.	i	året	2019.

Statsbidraget	til	arbejdsløshedskassen	
får	en	stigning	på	6,00	kr.	i	året	2019.
Statsbidraget til efterlønsordningen 
får	en	stigning	på	6,00	kr.	i	året	2019.

Gældende kontingentsatser 
for 3F Randers afdeling i året 2019

3F	Forbundet ................231,00	kr.	pr.	måned ... 16,0	%
Arbejdsløshedskassen ....507,00	kr.	pr.	måned ... 34,5	%
Efterlønsbidraget ...........508,00	kr.	pr.	måned ... 34,5	%
3F	Randers	afdeling .......218,00	kr.	pr.	måned ... 15,0	%

I alt pr. måned:  ................................1.464,00 kr.

3F Forbundet – 16%

Arbejdsløsheds-
kassen – 34,5%

3F Randers afdeling – 15%

Efterløns-
bidraget – 34,5%

Faglig gruppe i afdelingen   Månedskontingent
Bygge	&	Anlæg	 Fagligt	gruppekontingent	pr.	måned	 10,00	kr.
Industri	 Fagligt	gruppekontingent	pr.	måned	 5,00	kr.
Transport	 Fagligt	gruppekontingent	pr.	måned	 12,00	kr.	
Service	 Fagligt	gruppekontingent	pr.	måned	 10,00	kr.
Grafisk	 Fagligt	gruppekontingent	pr.	måned	 110,00	kr.
Offentlig	 Fagligt	gruppekontingent	pr.	måned	 10,00	kr.

Der betales samtidigt et gruppekontingent i 3F Randers til en af de seks faglige grupper, hvis du er et ordinært 
medlem i 3F Randers afdeling. Gruppekontingent er et månedskontingent, og skal derfor tillægges dit kontingent.

En række forskellige medlemmer i 3F Randers Månedspris
Et	ordinært	medlem	i	3F	Randers,	der	betaler	til	fagforeningen	 449,00	kr.
Et	ordinært	medlem	i	3F	Randers,	der	betaler	til	fagforeningen	og	A-kassen	 956,00	kr.
Et	ordinært	medlem	i	3F	Randers,	der	betaler	til	
fagforeningen,	arbejdsløshedskassen	samt	efterlønsordningen	 1.464,00	kr.
Et	ordinært	medlem	i	3F	Randers,	der	har	fået	et	bevis
til	efterlønsordningen,	men	ikke	er	gået	på	efterløn	 956,00	kr.
Et	medlem	i	3F	Randers,	der	er	overgået	til	efterlønsordningen	 704,00	kr.
Et	medlem	i	3F	Randers,	der	er	overgået	til	førtidspension	 110,50	kr.
Et	seniormedlem	i	3F	Randers,	der	er	overgået	til	alderspension		 48,00	kr.
Et	medlem	i	3F	Randers,	der	er	i	et	læreforhold	på	almindelige	lærlingevilkår	 65,00	kr.
Et	medlem	i	3F	Randers,	der	er	mellem	18	-	25	år,	og	er	i	fritidsjob	 99,00	kr.
Et	medlem	i	3F	Randers,	der	er	under	18	år,	og	er	i	fritidsjob	 30,00	kr.
Er	du	omfattet	af	ALKA	fritidsulykkesforsikringen	i	forbindelse	med	3F	medlemskabet	skal	
der	tillægges	et	beløb	på	38,00	kr.	i	ovenstående	kontingentpriser.	

Eksempler på kontingentet 2019 på en række medlemmer i 3F Randers



Tanja	Corvenius
Jensen
Elev

18 - a-kassen

Ingmar	Djurhuus
A-kasse-
medarbejder

Jeanette Robertsen
A-kasse-
medarbejder

Tina Eg Bach
A-kasse-
medarbejder

Britta	Astrup
A-kasse-
medarbejder

a-kassen

Mariane Arnt 
A-kasseleder

Helle	Spangsdorf
A-kasse-
medarbejder

Kristian 
Hundborg
Elev

A-kassen ønsker 
glædelig	jul	og	godt	nytår	til	medlemmerne

Har du brug for hjælp 
Du er altid velkommen til at komme 

i afdelingen og få hjælp til udfyldelse af 
blanketter m.v. 

Husk at medbringe dit NemID. 

RANDERS
Fagligt Fælles Forbund

Hvis du skal holde ferie 
mellem jul og nytår, 
og forventer at få 
feriedagpenge, 
vil vi opfordre dig til, 
at du så hurtigt som muligt 
udfylder blanketten 
”ansøgning om feriedagpenge”

J Med venlig hilsen
3F	Randers

Virksomhedslukning 
i.f.m. jul og nytår
Virksomheden	holder	kollektiv	ferielukket	mellem	jul	
og nytår og du har	afholdt	al	ferie	(25	dage):
-	 Du	skal	udfylde	blanketten	på	www.3f.dk - mit3f – 
”Ansøgning	om	dagpenge	for	ledige	lønmodtagere”

-	 Du	skal	indsende	dagpengekort	
	 se	dagpengeperiode-oversigt)
-	 Du	skal	på	blanket	AR296	(mit3f)	oplyse	de	datoer,	
	 hvor	du	har	afholdt	ferie	(25	dage)
-	 Vi	skal	have	skriftlig	dokumentation	fra	arbejdsgiveren	
på,	hvornår	der	er	kollektiv	ferielukket.

Virksomheden holder også kollektiv ferielukket 
på	datoer,	der	ikke	kun	ligger	mellem	jul	og	nytår	
(f.eks.	datoer	før	jul	–	det	kan	eksempelvis	være	
den	22.12)	–	og	du	har afholdt	al	ferie	(25	dage):
-	 Du	skal	tilmelde	dig	på	jobcenteret	via	www.jobnet.dk 
–	som	ledig	på	første	ledighedsdag	(1.	lukkedag)	*)

-	 Du	skal	udfylde	blanketten	på	www.3f.dk - mit3f –  
	 ”Ansøgning	om	dagpenge	for	ledige	lønmodtagere”	
-	 Du	skal	indsende	dagpengekort	
	 (se	dagpengeperiode-oversigt)	
-	 Du	skal	på	blanket	AR296	(mit3f)	oplyse	de	datoer,	
	 hvor	du	har	afholdt	ferie	(25	dage)
-	 Vi	skal	have	skriftlig	dokumentation	fra	arbejdsgiveren	
på,	hvornår	der	er	kollektiv	ferielukket.

* Jobcenteret har lukket fra 25.12.18 
til	og	med	01.01.2019	(begge	dage	incl.)

 

Virksomheden	holder	kollektiv	ferielukket,	
og du har IKKE	afholdt	al	ferie	(25	dage): 
- Du skal holde ferie – se **
-	 Hvis	du	har	ret	til	feriedagpenge	fra	din	A-kasse,	skal	
	 du	udfylde	blanketten	på	3F’s	hjemmeside	www.3f.dk/
mit3f	–	”Ansøgning	om	feriedagpenge”	

-	 Vi	skal	have	skriftlig	dokumentation	fra	arbejdsgiveren	
på,	hvornår	der	er	kollektiv	ferielukket.

**	Vær	opmærksom	på	din	overenskomst.	Her	skal	du	tjekke	om	
den 24.12 og den 31.12 er overenskomstmæssige fridage. Hvis de 
er	det,	får	du	løn/sh-betaling	for	disse	dage,	og	skal	ikke	holde	ferie	
på	disse	dage.	Hvis	det	ikke	er	overenskomstmæssige	fridage,	skal	
der	afholdes	ferie	på	disse	dage.

Husk at du SKAL tilmelde dig digitalt 
på jobnet.dk den FØRSTE dag 
du skal modtage dagpenge. 

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte 
en A-kasse medarbejder i afdelingen.
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udbetalingsoversigt 2019
	 Indsendt	kort	 Til	disposition	 Seneste	
	 skal	være	 på	din	 rettelse	skal
Måned modtaget nemkonto være modtaget

Januar		 28.	januar	 31.	januar	 10.	februar

Februar	 25.	februar	 28.	februar	 10.	marts

Marts	 26.	marts	 29.	marts	 10.	april

April	 25.	april	 30.	april	 10.	maj

Maj	 24.	maj	 29.	maj	 10.	juni

Juni	 25.	juni	 28.	juni	 10.	juli

Juli	 26.	juli	 31.	juli	 10.	august

August	 27.	august	 30.	august	 10.	september

September	 25.	september	 30.	september	 10.	oktober

Oktober 28. oktober 31. oktober 10. november

November 26. november 29. november 10. december

December	 23.	december	 30.	december	 10.	jan.	2020

Dagpenge- & efterlønssatser 
pr.	måned	i	2019	
Dagpengesatser
Maksimal	dagpengesats	på	fuld	tid: ........	 kr.	18.866,–  
Laveste	dagpengesats	/	dimmitend
med	forsørgerpligt: ..............................	 kr.	15.470,–  
Laveste	dagpengesats	/	dimmitend
uden	forsørgerpligt: .............................	 kr.	13.489,–  
Deltid	-	Maksimal	dagpengesats: ...........	 kr.	12.577,–  
Deltid	-	Laveste	dagpengesats	
med	forsørgerpligt: ..............................	 kr.	10.313,–  
Deltid	-	Laveste	dagpengesats
uden	forsørgerpligt: .............................	 kr.	 8.993,–  
Efterløn
Fleksibel	efterløn	-	100%: .....................	 kr.	18.866,–  
Fleksibel	efterløn	-	91%: .......................	 kr.	17.168,–  
Deltid	-	Fleksibel	efterløn	-	100%:..........	 kr.	12.577,–  
Deltid	-	Fleksibel	efterløn	-	91%: ...........	 kr.	11.445,–  
Skattefri	præmie	pr.	kvartal ...................	 kr.	13.584,–
=	481	arbejdstimer	ved	efterlønsbevis	i	to	år	+
3120	arbejdstimer	og	fortsat	beskæftigelse.	Der
kan	maks.	optjenes	efterlønspræmie	for	12	kvartaler.  
Øvrige satser
Lempeligt	fradrag	for	arbejde
i	efterlønsperioden: ..............................	 kr.	39.096,–  
Omregningssatsen ...............................	 kr.		 			241,73

Ugifte 
glemmer at 
sikre hinanden 
hos ATP – og
går dermed glip 
af 50.000 kr.
Danske	kærestepar,	som	bor	sammen	uden	at	
være	gift,	snyder	i	stor	stil	sig	selv	for	en	god	
portion	penge,	hvis	den	ene	part	skulle	dø.

Efterladte samlevende har nemlig ret til at få 
50.000 kroner udbetalt fra ATP – men kun hvis 
de	har	registreret	sig	som	partnere.
Det	er	der	ca.	4	ud	af	5	kærestepar,	som	har	

glemt	at	gøre,	og	derfor	snyder	de	sig	 for	en	
udbetaling ved et dødsfald.
Eneste	krav	for	at	blive	omfattet,	er	at	man	for-

lods	har	registreret	sig	som	samlevere	hos	ATP,	
samt at man har haft fælles folkeregisteradresse 
i mindst 2 år forud for dødsfaldet.

Har I ikke registreret Jer så skynd dig at gøre 
dette	 via	ATP’s	 hjemmeside.	Det	 er	 gratis	 og	
udbetalingen koster ikke den enkelte noget af 
sin	opsparing.	

Ved en udbetaling ved dødsfald skal dog be-
tales	en	afgift	til	staten	på	40%.

1

2019

3F Randers
Tronholmen 9
8960 Randers SØ

Telefon: 70 300 936
Telefax: 70 300 937

E-mail:  randers@3f.dk
web: www.3f-randers.dk

Lommebogen
fra DIN fagforening
– 3F Randers
Sammen med dette 
blad modtager du
lommebogen fra 
3F	Randers	for	
året	2019,	og	vi	
glæder os rigtig meget 
til	at	præsentere	
indholdet for dig.

Udover	en	omtale	af	afdelingen,	personalet	og	
bestyrelsen,	indeholder	lommebogen	de	aktuelle	
satser	for	både	dagpenge,	gruppelivsforsikringen	
og kontingentet for 2019.

Herudover en liste over mange af afdelingens 
medlemstilbud	samt	liste	over	de	allerede	plan-
lagte medlemsarrangementer i det nye år. 

Alle arrangementer omtales senere i afdelings-
bladet	–	og	bemærk	venligst,	at	tilmelding	først	
kan	ske	på	dette	tidspunkt.
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Anne	Sofie	Weile
Socialrådgiver

Charlotte	Jepsen
Hougaard
Socialrådgiver
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Arbejdsskader	skal anmeldes til forsikringsselskabet eller 
Arbejdsmarkedets	Erhvervssikring	inden	1	år	efter	skaden	er	sket.

Først	når	du	modtager	bekræftelse fra forsikringsselskabet eller 
Arbejdsmarkedets	Erhvervssikring	kan	man	være	sikker	på	at	
anmeldelsen er modtaget.

At gå til lægen hurtigst muligt og i hvert fald så vidt muligt 
indenfor	den	første	uge	efter	skaden.	Husk	også	at	oplyse	læge	om,	
at	du	er	kommet	til	skade	på	arbejdet.	Det	er	vigtigt,	at	du	jævnligt	
orienterer	lægen	om	skaden.	Årsagen	er	at	flere	og	flere	skader	
afvises	med	den	begrundelse,	at	skadelidte	først	konsulterer	sin	
læge	længe	efter	skaden.	Derfor	kan	skadelidte	ikke	dokumentere,	
at	skaden	er	årsagen	til	symptomerne.	Hurtig lægekontakt og 
herefter jævnlig lægelige kontakt	om	skaden	kan	tjene	som	
dokumentation	for,	at	skaden	er	årsag	til	symptomer	lang	tid	efter.	
Dette	øger	chancen	for,	at	skaden	kan	anerkendes.

Husk	også,	at	et	lægebesøg	ikke	erstatter	en	anmeldelse.	Skaden	
skal	fortsat	anmeldes	til	forsikringsselskabet	eller	Arbejdsmarkedets	
Erhvervssikring hurtigst muligt efter skaden.
Husk jo tidligere 3F kommer ind i sagen 
desto bedre kan vi rådgiver og hjælpe dig.

Charlotte Jepsen Hougaard.

Hjælp i 3F i forbindelse med arbejdsskade
Når	et	medlem	henvender	sig	vedrørende	en	arbejdsskade,	så	er	
socialrådgiverne	i	3F ś	Socialafdeling	klar	med	hjælp	og	rådgivning.
Som medlem af 3F får man:
•	 Hjælp	til	at	få	sin	skade	anmeldt	til	Arbejdsmarkedets	Erhvervssikring.
• Når skaden er anmeldt så udfyldes der ved samtale hos socialrådgiveren fuldmagt til Ar-
bejdsmarkedets	Erhvervssikring,	så	vi	fremadrettet	kan	hjælpe	dig	med	nedenstående.

•	 Løbende	råd	og	vejledning	om,	hvordan	medlemmet	skal	forhold	sig	til	besvarelse	af	
spørgeskemaer,	indkaldelse	til	speciallægeundersøgelser	med	videre	fra	Arbejdsmarke-
dets Erhvervssikring.

•	 Hver	gang	der	er	vigtigt	nyt	i	din	sag	reagerer	vi	enten	telefonisk,	pr.	brev	eller	via	mail.
•	 En	vurdering	af	om	Arbejdsmarkedets	Erhvervssikrings	afgørelse	i	medlemmets	sag	er	

korrekt.
•	 Hjælp	med	eventuel	anke	af	afgørelsen.
•	 Såfremt	medlemmet	accepterer	en	given	afgørelse	fra	AES	vil	dette	blive	noteret	i	sagen	
og	opbevaret	hos	socialrådgiverne.

•	 En	vurdering	af,	om	der	er	basis	for,	at	3F	på	dine	vegne	skal	rejse	et	erstatningskrav	i	
anledning	af	skaden	mod	arbejdsgiver	eller	andre	ansvarlige.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har været udsat for en arbejdsskade eller har 
en erhvervssygdom, så er du altid velkommen til at rette henvendelse til en af 
os i Socialafdelingen og bestille tid til at komme forbi og få en snak om det.

HUSKESEDDEL 
NÅR	DU	HAR	FÅET	EN	ARBEJDSSKADE:
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Social-	og	miljø	ønsker	glædelig	jul	
og godt nytår til medlemmerne

Mennesker der er kommet til skade 
venter	alt	 for	 længe	på	at	 få	deres	
erstatningssager	afgjorte.
Folketingets	ombudsmand	Jørgen	

Steen Sørensen er gået ind i sagen og 
henviser	med	2017	tallene	til,	at	den	
tid,	det	tager	at	behandle	en	erstat-
ningssag	er	steget	med	6	måneder,	til	
nu 32 måneder i gennemsnit.

Det er stik imod målsætningen 
om,	 at	 sagsbehandlingstiden	 skulle	
ned	på	21	måneder.	Det	er	ydermere	
en fordobling i forhold til tallene for 
syv år siden.
Arbejdsmarkedets	Erhvervssikring	

henviser	blandt	andet	 til,	at	de	har	
haft en bunke af meget gamle sager 
på	cirka	5000	sager	og	at	det	giver	et	
højere	tale	for	sagsbehandlingstiden,	
da	den	først	opgøres,	når	en	sag	er	
afsluttet.
Dette	ændrer	dog	 ikke	på,	 siger	

ombudsmanden,	at	set	ud	fra	et	bor-
gerperspektiv,	så	er	32	måneder	alt	
for	længe	et	vente	på	en	afgørelse,	
der er meget vigtig for den enkeltes 
velfærd.

Ovenstående er blevet forelagt 
beskæftigelsesminister Troels Lund 
Poulsen,	og	han	kan	godt	følge	kri-
tikken.	Han	er	enig	i,	at	ventetiden	er	
alt	for	lang,	og	at	det	er	nødvendigt	at	
gøre	en	langt	større	indsats	på	områ-
det,	end	der	hidtil	har	været	mulighed	
for.	Han	oplyser,	at	det	er	afgørende,	
sagsbehandlingstiden kommer ned 
på	et	acceptabelt	niveau.	Det	er	der-
for behov for at der tages yderligere 
initiativer.
Direktør	 i	 Arbejdsmarkedets	 Er-

hvervssikring	 Kristine	 Axelsson	 er-
kender	ligeledes,	at	ombudsmandens	
kritik er berettiget.
Hun	udtaler,	at	de	der	har	ventet	32	

måneder	har	ventet	alt	for	længe,	og	
det	beklager	hun.	Hun	oplyser,	at	de	i	
Arbejdsmarkedets	Erhvervssikring	er	
ved	at	få	vendt	skuden,	og	det	forven-
tes,	at	de	i	løbet	af	i	år	kommer	ned	

på	26	til	28	måneder.	I	løbet	af	2019	
forventes det at sagsbehandlingstiden 
kommer	ned	på	20	til	22	måneders	
gennemsnitlig sagsbehandlingstid for 
sager om tab af erhvervsevne.
Ombudsmanden	påpeger	at	prog-

noser over sagsbehandlingstider erfa-
ringsmæssigt er forbundet med usik-
kerhed,	og	da	der	tidligere	er	taget	
initiativer	for	at	løse	problemet	uden	
den	 ønskede	 effekt,	 så	 slipper	 han	
ikke	sagen,	før	det	kan	konstateres,	
at der ikke kan gøres mere.
Direktøren	 for	Arbejdsmarkedets	

Erhvervssikring forstår godt oven-
stående	skepsis,	men	oplyser	at	der	
er	fokus	på	det.
Netop	 det	 at	 Arbejdsmarkedets	

Erhvervssikring valgte at lave ud-
flytning	til	henholdsvis	Vordingborg,	
Haderslev og Hillerød blev i sin tid 
kritiseret	af	3F,	da	vi	jo	som	bekendt	
har	mange	medlemmer,	der	venter	
på	afgørelser.

Advokat og sekretariatsleder her i 
3F	Jena	Juul	Holm	udtaler,	at	det	var	
præcist	det,	der	blev	advaret	imod,	
da man midt i en stor krise vælger at 
lave	en	udflytning,	der	har	gjort	det	
svært	at	fastholde	medarbejdere.

Beskæftigelsesminister Troels 
Lund Poulsen bebudede allerede sid-
ste	år	en	modernisering	af	arbejds-
skadesystemet og havde regnet med 
at	indgå	politisk	aftale	inden	somme-
ren 2018. Det lykkedes dog ikke.

Det har vist sig at være mere kom-
pliceret	men	det	er	på	 ingen	måde	
opgivet,	 og	 det	 forventes,	 at	 der	
kommer	ny	lovgivning	på	området	i	
løbet af 2019. Målet er at få klarere 
og	mere	forståelige	regler,	så	sagerne	
kan	behandles	i	et	hurtigere	tempo,	
siger han.
Dette	er	selvfølgelig	et	noget,	som	

vi følger tæt med i her i Socialafdelin-
gen. Og derfor vil vi selvfølgelig også 
komme	med	orientering,	når	der	er	
nyt om området.

Voksende ventetider 
i arbejdsskadesager

NEDSLIDT ELLER 
ANDRE PROBLEMER 
MED HELBREDET 
–	ERHVERVSSYGDOM:
Hvis	du	har	mistanke	om,	at	
du	grundet	dit	arbejde	er	ned-
slidt eller du mærker andre 
problemer	 med	 dit	 helbred	
og	tænker,	at	det	kan	skyldes	
dit	arbejde,	så	har	du	muligvis	
en	arbejdsskade,	der	skal	an-
meldes	til	Arbejdsmarkedets	
Erhvervssikring.

En erhvervssygdom er en syg-
dom,	der	skyldes	arbejdet	eller	
arbejdsforholdene.	 Sygdom-
men	 kan	 komme	 af	 påvirk-
ninger gennem kortere eller 
længere tid.

Hvis	dette	er	tilfældet,	så	er	
du meget velkommen til at 
kontakte en af os i Socialafde-
lingen	og	få	tid	til	en	samtale,	
så	du	kan	få	råd	og	vejledning	
i forhold til en eventuel an-
meldelse	til	Arbejdsmarkedets	
Erhvervssikring.
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arbejdsmarkedspension

Har	du	styr	på,	hvem	der	arver	din	
pension,	hvis	du	dør?	Og	ved	du,	hvor	
meget	de	efterladte	får?	Som	3F’er	
med	 pension	 i	 Industriens	 Pension	
eller PensionDanmark kan du let få 
et overblik.

Hvis du og din samlever er blevet 
skilt	eller	flyttet	fra	hinanden,	kan	du	
gøre	dine	efterladte	en	stor	tjeneste	
ved	 at	 tjekke,	 hvem	der	 står	 til	 at	
arve	din	pension.	
Ved	ganske	få	klik	på	dit	pensions-

selskabs	hjemmeside	kan	du	sikre,	
at den rette arving står som såkaldt 
begunstiget. Hermed kan du sørge for 
en let og hurtig udbetaling det rigtige 
sted,	hvis	du	dør.	Står	din	tidligere	

samlever eller ægtefælle stadig som 
begunstiget,	kan	det	omvendt	give	
en masse unødvendigt besvær for 
de efterladte. 

Handler om store summer
Som medlem af PensionDanmark 
eller Industriens Pension har du en 
dødsfaldsdækning,	der	sikrer,	at	dine	
efterladte som minimum får udbetalt 
alle	de	penge,	du	har	sparet	op.	

Samtidig er alle medlemmer sikret 
et	mindstebeløb	på	 typisk	500.000	
kr. i PensionDanmark og mellem 
300.000	kr.	og	1,2	mio.	kr.	 i	 Indu-
striens Pension. 

I begge selskaber er det muligt at 
tilpasse	størrelsen	af	minimumsbe-
løbene efter egne ønsker.

Sådan gør du
Du	kan	tjekke,	hvem	du	har	 indsat	
som	begunstiget	på	dit	pensionssel-
skabs	hjemmeside.	
Som medlem af PensionDanmark log-
ger	du	ind	med	NemID	på	pension.dk	
og hos Industriens Pension logger du 
ind	på	industrienspension.dk/Minside.	

Her	kan	du	nemt	ændre,	hvem	der	
skal	have	pengene,	når	du	dør,	og	du	
kan	selv	tilpasse	minimumsbeløbene	
efter behov.

Vidste du at… 
… både PensionDanmark og Industri-
ens	Pension	samarbejder	med	offent-
lige	myndigheder	for	at	sikre,	at	dine	
efterladte	får	de	penge,	der	har	ret	til.	
Begge	pensionsselskaber	får	be-

sked om dødsfald fra CPR-registret 
og sørger for udbetalingen til de ef-
terladte.	Bor	du	i	udlandet,	skal	dine	
efterladte	dog	selv	kontakte	pensi-
onsselskabet.
Har	du	ikke	indsat	en	begunstiget,	

bliver	din	pension	automatisk	udbe-
talt	 til	 dine	 nærmeste	 pårørende	 i	
nævnte	rækkefølge:
• Din ægtefælle 
•	 Din	samlever,	hvis	I	har	boet	sam-
men	i	mindst	2	år,	eller	I	har	børn	
sammen 

•	 Dine	livsarvinger	(børn,	børnebørn	
mv.)	

• Arvinger efter dit testamente 
• Dine arvinger efter arveloven. 

Hvis	du	bliver	syg	eller	ledig,	og	pen-
sionsindbetalingerne	 stopper,	 kan	
forsikringerne	 i	 pensionsordningen	
fortsætte	i	helt	op	til	fem	år.	Men	du	
skal selv forlænge forsikringerne ef-
ter 12 måneder. 
Får	du	fx	kræft,	en	blodprop	eller	

andre	alvorlige	sygdomme,	kan	du	i	
en	periode	få	penge	fra	PensionDan-
mark,	selvom	du	ikke	 indbetaler	til	
pensionsordningen.	 Dine	 forsikrin-
ger	fortsætter	nemlig.	Typisk	er	du	
forsikret	ved	 førtidspension,	kritisk	
sygdom	og	død	i	12	måneder	efter,	
at	indbetalingerne	er	stoppet.	
Efter	de	første	12	måneder,	kan	du	

forlænge	forsikringerne,	så	du	samlet	
er	forsikret	i	op	til	60	måneder	(fem	
år)	 efter,	 at	 du	 er	 stoppet	med	 at	

indbetale	til	pensionsordningen.	Ud-
giften til forsikringerne bliver trukket 
fra	din	opsparing	i	ordningen.
Hvis	du	er	syg,	på	orlov	eller	ikke	

har	 en	 anden	 arbejdsmarkedspen-
sion,	er	det	en	god	idé	at	forlænge	
forsikringsperioden	længst	muligt.	

Det kan også være en god ide at 
bevare	forsikringerne	længst	muligt,	
hvis	du	skifter	pensionsselskab,	og	
dit	helbred	er	blevet	dårligere,	siden	
du	 kom	med	 i	 pensionsordningen.	
Du	kan	nemlig	risikere,	at	vilkårene	
for	forsikringerne	ændres,	eller	at	du	
helt mister dem.
Du	kan	se,	hvordan	du	er	forsikret	

i	pensionsordningen	ved	at	logge	ind	
på	pension.dk.

Du får brev 
fra PensionDanmark
PensionDanmark skriver til medlem-
merne	to	måneder	efter,	at	pensions-
indbetalingerne	stopper,	og	igen	en	
måned	inden	forsikringerne	ophører.	
Brevene fra PensionDanmark lægges 
i	indbakken	på	din	e-Boks,	så	husk	
at	tjekke	den,	så	du	får	læst	de	vig-
tige beskeder. 

Har du den rigtige arving til din pension?

Behold dine forsikringer 
– selvom du er sygemeldt eller uden job
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Med	simple	øvelser	kan	du	holde	din	
krop	i	form,	så	du	undgår	småskader	
og	sygefravær.	Du	kan	få	hjælp	fra	din	
sundhedsordning i PensionDanmark 
til at komme i gang. 
Som	3F’er	har	du	ofte	en	risiko	for	

at	få	smerter	og	småskader	på	grund	
af	arbejdet.	Har	du	din	pension	i	Pen-
sionDanmark,	kan	du	ved	at	bruge	din	
sundhedsordning gøre meget for at 
undgå,	at	du	ender	med	smerter	og	
i værste fald kroniske skader. 
Fysioterapeuten	 i	 sundhedsord-

ningen	kan	bl.a.	hjælpe	dig	med	dine	
arbejdsstillinger	og	med	at	holde	din	
krop	i	form	med	øvelser.	En	af	dem	
er	 Christian	Madsen,	 der	 opfordrer	
til,	at	du	lytter	til	din	krop.
”Du	skal	se	på	smerter	som	en	gul	

advarselslampe.	 Går	 du	 for	 længe	
med	smerterne,	så	kræver	det	flere	
behandlinger,	før	du	er	fit	for	fight.	I	
værste	fald	risikerer	du	fx	alvorlige	
ledskader	eller	en	diskusprolaps.	Mit	
råd	er,	at	du	skal	booke	en	behand-
ling,	hvis	du	har	haft	ondt	i	kroppen	i	
mere	end	fem	dage,	eller	hvis	du	har	
fået	en	pludselig	skade,”	siger	fysio-
terapeut	Christian	Madsen.
Han	understeger,	at	han	som	fy-

sioterapeut	også	kan	hjælpe	med	at	
finde	årsagerne	til	problemerne.
”Typisk	skal	du	i	gang	med	nogle	

simple	målrettede	 øvelser,	 som	 du	

laver	derhjemme	mindst	2-3	gange	
ugentligt. Herudover skal vi sam-
men	finde	ud	af,	hvorfor	smerterne	
er	opstået,	 så	vi	 kan	undgå,	at	de	
kommer	igen.”
Få	den	behandling,	der	passer	til	dig	 

Start	med	fysioterapeuten,	hvis	du	
er	i	tvivl	om	hvilken	behandling,	der	
kan	hjælpe	dig	bedst.	Har	du	en	akut	
lidelse	–	som	fx	hold	i	lænden	–	kan	
du evt. starte med et besøg hos kiro-
praktoren	og	derfra	komme	i	anden	
behandling. Har du i stedet tilbage-
vendende	problemer	med	ryggen,	er	
det	mere	oplagt	med	et	besøg	hos	en	
fysioterapeut,	hvor	der	er	fokus	på	at	
afhjælpe	og	forebygge	problemerne	
med forskellige øvelser. 

Kom i gang med behandlinger 
og simple øvelser 
Du kan booke tid til behandling hos 
en	fysioterapeut	eller	kiropraktor	på	
pension.dk/sundhed,	eller	du	kan	ringe	
på	7010	0806	alle	hverdage	kl.	8-21.	
Du kan også bestille tid til behand-
linger	og	finde	det	sundhedscenter,	
der	er	nærmest	dig,	via	PensionDan-
marks	app.	

Læs mere om mulighederne i sund-
hedsordningen	i	PensionDanmark	på	
www.pension.dk/sundhed.	

Få hjælp til øvelser 
med din sundhedsordning

Fysioterapeut Christian Madsen

Bliv bedre 
sikret i pensions-
ordningen 
Ønsker du større økonomisk tryghed 
til	dig	og	familien,	kan	du	justere	
forsikringsbeløbene	i	din	pensions-
ordning	i	PensionDanmark.	Og	pr.	
1.	januar	2019	bliver	dine	mulighe-
der udvidet. 

3F’ere	med	pensionsordning	i	Pensi-
onDanmark	har	–	ud	over	pensions-
opsparingen	–	forsikringer	i	tilfælde	
af	kritisk	sygdom,	førtidspension,	
ressourceforløb,	fleksjob	og	død.	
Forsikringerne	passer	som	ud-

gangspunkt	 til	 de	 flestes	 behov,	
men	du	har	mulighed	for	at	tilpasse	
dem.	Det	kan	være	en	god	ide,	at	
du	tjekker	forsikringerne,	hvis	du	fx	
bliver	gift	eller	skilt,	får	børn,	eller	
hvis	du	bliver	boligejer.	

1,25 mio. kr. til de efterladte
Fra	den	1.	januar	2019	bliver	dine	
muligheder for at hæve forsikrings-
beløbene	udvidet.	Det	betyder,	at	
du kan sætte engangsbeløbet ved 
førtidspension	op	fra	100.000	kr.	til	
200.000 kr. Og din forsikring ved 
død,	der	som	udgangspunkt	er	et	
mindstebeløb	 på	 500.000	 kr.	 til	
de	efterladte,	kan	du	fra	1.	januar	
sætte	helt	op	til	1,25	mio.	kr.	Er	du	
ansat	på	en	overenskomst,	hvor	du	
er sikret 6.000 kr. om måneden i 
supplerende	førtidspension,	kan	du	
sætte	forsikringen	op	til	12.000	kr.	

Du kan nemt justere 
forsikringerne på pension.dk
På	PensionDanmarks	hjemmeside,	
pension.dk,	 kan	 du	 logge	 ind	 og	
se,	hvordan	du	er	forsikret	i	pen-
sionsordningen. Og du kan nemt 
hæve	 eller	 nedsætte	 beløbet	 på	
forsikringerne. 

Hvis du sætter forsikringsbeløbe-
ne	op,	sparer	du	lidt	mindre	op	til	
pension.	Sætter	du	forsikringsbe-
løbene	ned,	sparer	du	lidt	mere	op	
til	pension.	Du	kan	også	se,	hvor	
meget	du	 i	 alt	har	 sparet	op,	og	
hvor	meget	du	vil	få	udbetalt,	når	
du	går	på	pension.	Du	er	også	al-
tid velkommen til at ringe til Pensi-
onDanmarks	medlemsrådgivning	på	
7012 1330 alle hverdage kl. 8-21.
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Mange forslag og 213 deltagere skabte 
en livlig afdelingsgeneralforsamling
Mange medlemmer må have læst det 
seneste afdelingsblad og afdelingens 
hjemmeside	med	stor	interesse,	for	
vi	kunne	i	tiden	op	til	generalforsam-
lingen mærke en enorm interesse – 
specielt	i	forhold	til	behandling	af	de	
mange indkomne forslag.

Og det var da også behandlingen 
af	de	11	forslag,	som	skabte	en	livlig	
og lang debat.

 
Det	var	specielt	forslaget	fra	Trans-
portgruppen	om,	at	en	gruppe	som	
ikke	 kan	 oppebære	 350	 ordinære	
medlemmer,	ved	gruppeformandens	
afgang skal indgå i en sammenlægning 
med	en	anden	gruppe,	som	skabte	
den store debat.

Det samme var tilfældet vedr. Trans-
portgruppens	forslag	om,	at	ansatte	
i	3F	Randers	(udover	de	i	vedtægter-
ne	nævnte)	ikke	kan	vælges	til	afde-
lingsbestyrelsen samt forslaget fra 
Offentlig	gruppe	om	muligheden	for,	
at	 en	gruppeformand	 ikke	behøver	
være fuldtidsansat.

Men også forslagene fra Bygge-
gruppen	om	en	ændret	fordeling	af	
afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 
kongresdelegerede samt retten til at 
kunne vælge ekstra lønnede faglige 
folk,	 når	 en	 overenskomst	 dækker	
300	 medlemmer,	 skabte	 en	 større	
debat.

Ingen af de nævnte forslag endte 
dog med at kunne skaffe det nødven-
dige	flertal	på	2/3	af	de	fremmødte	
stemmeberettigede,	som	kræves	for	
ændring af vedtægterne.

 
Forslagene	fra	Transportgruppen	om	
ændret sammensætning af afdelings-
bestyrelsen og fra Brian Bentsen 
omkring ændret sammensætning af 
afdelingens kongresdelegerede blev 
begge trukket.

 

Dermed endte generalforsamlingen 
alene	med	at	vedtage	de	3	forslag,	
som var stillet af afdelingsbestyrelsen.

De 3 vedtagne forslag omhandler:

– A-kasselederen er selvskrevet som 
kongresdelegeret	(står	også	i	For-
bundets	vedtægter)

–	 Udvidet	tekst	om	de	faglige	grup-
pers	og	faggruppeformandens	ar-
bejdsopgaver	i	dagligdagen

–	 Efterlønnere	og	pensionister	beva-
rer	deres	stemmeret	på	general-
forsamlingen,	 hvis	 de	 fortsætter	
med at betale ordinært kontingent

 
Mødets to dirigenter Jens Laursen, 3F Randers og Peter Dalby Baunsgaard, 3F Regionskontoret.
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3F Randers 
kræver mere 
retfærdige forhold for alle
3F	Randers	 er	 som	 kommunens	 største	 fagforening	 an-
svarlig	for	vores	over	7.000	medlemmer	og	deres	familie,	
men udviser samtidig også ansvarlighed for kommunens 
øvrige borgere.
Vores	medlemmer	udfører	dagligt	deres	arbejde	på	mange	

forskellige	arbejdspladser,	og	bidrager	dermed	til	økonomien	
i Randers kommune og landets skatteindtægter.
Nogle	af	vores	medlemmer	er	uden	for	arbejdsmarkedet.	

Enten	fordi	de	netop	nu	er	ramt	af	ledighed	eller	sygdom,	
eller	som	efterlønner	og	pensionist	har	forladt	arbejdsmar-
kedet efter en mangeårig og trofast indsats. 
Fælles	for	alle	medlemmer	er	dog,	at	man	gennem	sit	ar-

bejde	og	skattebetaling	har	bidraget	til	et	fair	og	retfærdigt	
samfund,	som	tager	hånd	om	alle	borgere.
Desværre	oplever	vi,	at	denne	retfærdighed	og	forståel-

se	for	situationen	for	en	arbejder	ikke	længere	er	til	stede.	
Dette	kæmper	3F	Randers	for	bliver	ændret.

Vores medlemmer har ofte et hårdt og ensidigt gentaget 
arbejde,	som	slider	på	helbredet,	eller	en	presset	hverdag,	
som	kan	medføre	stress	og	depressioner.	
Politikerne	forhøjer	pensionsalderen,	forringer	dagpenge-

systemet	og	presser	samtidig	konstant	arbejdstidsplanerne	
for	de	ansatte,	uden	at	tænke	på	vores	medlemmer
3F	 Randers	 stiller	 derfor	 følgende	 krav	 til	 fremtidens	

arbejdsmarked:
Vi	ønsker	et	samfund,	hvor	også	vores	medlemmer	kan	

gå	på	pension,	uden	at	de	er	slidt	fuldstændig	ned
Vi	ønsker	et	samfund,	hvor	vores	medlemmer	ikke	skal	

lide	under	urealistiske	køreplaner	og	rengøringsakkorder,	
eller	pålægges	unødigt	natarbejde
Vi	ønsker	et	samfund,	hvor	arbejdsløse	tilbydes	efterud-

dannelse	og	opkvalificering,	i	stedet	for	krav	om	deltagelse	
i meningsløse kurser og en stadig og umenneskelig kontrol 
på,	om	de	nu	også	er	til	rådighed	for	ledige	jobs,	som	i	øv-
rigt	ikke	findes
Vi	ønsker	et	samfund,	hvor	sygemeldte	får	hjælp	til	at	

komme	videre	i	livet,	og	ikke	blot	påtvinges	meningsløse	
ressourceforløb	på	en	lavere	ydelse
Vi	ønsker	et	samfund,	hvor	vores	ældre	får	den	hjælp	de	

har behov for – og som de gennem et helt liv har betalt til
3F	Randers	bakker	alle	sine	medlemmer	op	i,	at	tiden	er	

kommet til at sige STOP. Et STOP for forringelser og nedskæ-
ringer	–	og	vi	vil	til	stadighed	kæmpe	for	et	retfærdigt	sam-
fund,	hvor	vi	alle	yder	efter	evne,	og	får	hjælp	efter	behov.

Vedtaget på generalforsamlingen i 3F Randers den 19. november 2018

Mange forslag og 213 deltagere skabte 
en livlig afdelingsgeneralforsamling

De 2 første forslag er af mere redak-
tionel	karakter,	hvorimod	det	sidste	
forslag	betyder,	at	man	som	efterløn-
ner	eller	pensionist	altså	kan	vælge	
at fortsætte med at betale ordinært 
kontingent,	 og	 dermed	 bevare	 sin	
stemmeret	på	gruppe-	og	afdelings-
generalforsamlingen. 

Betales ikke ordinært kontingent 
har	man	 ikke	 stemmeret,	 og	dette	
er	jvnf.	beslutningen	på	generalfor-
samlingen i 2016.

 

FAKTA
Økonomiafdelingen	oplyser	
fremtidige efterlønnere og 
pensionister	om	muligheden	for	
fastholdelse af sin stemmeret.

Nuværende	efterlønnere,	førtids-	
og	folkepensionister	har	frem	til	
den 31. marts 2019 mulighed for 
at ændre sin kontingentkategori og 
dermed generhverve sin stemmeret.

Man skal blot selv kontakte 
økonomiafdelingen herom 
senest den 31. marts 2019.
 

Det	skal	nævnes,	at	kontingentbeta-
lingen alene vedr. den nævnte stem-
meret	–	og	har	ingen	indflydelse	på	
andre gældende medlemsrettigheder 
i	3F	Randers.

fortsættes næste side...
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Generalforsamlingen behandlede også 
et indkommet forslag fra Brian Bent-
sen	omkring	afdelingens	placering	af	
sine arrangementer. I denne forbin-
delse	blev	stillet	et	ændringsforslag,	
som blev vedtaget. Ændringsforslaget 
har	følgende	ordlyd:
–	 Bestyrelsen	pålægges	fremadret-

tet at sikre at alle arrangementer 
der afholdes ude af huset og hvor 
3F	Randers	står	for	hel	eller	delvis	
finan	siering	afholdes	på	steder	der	
har indgået over enskomst.
 

En enig generalforsamling vedtog 
udtalelsen,	som	kan	læses	på	disse	
sider. Udtalelse er sendt til Hovedbe-
styrelsen	i	3F	samt	pressen.

Ligeledes bakkede generalforsam-
lingen	op	bag	afdelingsbestyrelsens	
forslag	til	valgprocedure	for	valg	af	
delegerede	 til	 3F’s	 kongres	 i	 2019	
samt honorering herfor.
Disse	valg	vil	ske	på	gruppegene-

ralforsamlinger i marts måned 2019
 

Der	var	fuld	opbakning	til	de	fremlagte	
beretninger fra henholdsvis afdelings-
formand Ole Christensen samt A-kas-
seleder	Mariane	Arnt,	som	svarede	på	
de	indlæg,	der	fremkom	i	debatten.
Afdelingens	 kasserer,	 Peter	 Dyr-

borg,	aflagde	årsregnskabet	for	2017,	
som	viser	et	overskud	på	21.216,-	kr.	
Bent	 Hansen	 kunne	 fortælle,	 at	

bilagskontrollanterne ingen bemærk-
ninger har haft til regnskabet.

Regnskabet blev efter nogle få 
spørgsmål	enstemmig	vedtaget.

 
Peter Dyrborg fremlagde også be-
styrelsens forslag til budget og af-
delingskontingent	 for	året	2019,	og	
begge dele blev ligeledes vedtaget.

Kontingentstigning til afdelingen 
bliver	på	kr.	4,50	pr.	måned	for	or-
dinære	medlemmer	og	kr.	2,00	pr.	
måned for efterlønnere.

De øvrige kontingentkategorier 
berøres ikke.

 
Der var genvalg til Ole Christensen 
som afdelingsformand for den kom-
mende	2	års	periode.

Ligeledes var der genvalg af Bent 
Hansen	og	Dennis	Otkjær	som	hen-
holdsvis	bilagskontrollant	samt	sup-
pleant.

 
Det	blev	en	lang	aften,	og	general-
forsamlingen sluttede desværre så 
sent,	 at	 flere	 deltagere	måtte	 for-
lade	mødet	for	også	at	kunne	passe	
deres	arbejde

Afdelingsbestyrelsen	har	på	sit	
møde den 5. december kort 
evalueret	generalforsamlingen,	
og	vil	på	sit	første	møde	i	2019	
drøfte den fremtidige afholdelse 
af generalforsamlingen. Herun-
der	tidspunkt	som	afstemnings-
procedure.

På mødet fremkom der fra 
flere	 grupper	 en	 tilbagemel-
ding	fra	deres	gruppebestyrel-
se	og	medlemmer,	som	mente	
at der havde været en til tider 
hård	debat,	og	at	nogle	af	de	
fremkomne bemærkninger og 
angreb	 på	 enkeltpersoner	 og	
deres holdninger havde givet 
anledning	til	bekymring	ude	på	
arbejdspladsen.
Ligeledes	at,	det	vidner	om	

nogle	personlige	uoverensstem-
melser	i	personalet,	og	at	disse	
udtalelser og angreb ikke hører 
hjemme	 på	 generalforsamlin-
gen,	men	bør	 afklares	 i	 afde-
lingsbestyrelsen.

 
Bestyrelsen har noteret sig det-
te,	og	vil	behandle	emnet	på	sit	
førstkommende møde i 2019.

Fra	ledelsens	side	skal	dog	ud-
trykkes	en	holdning	til,	at	man	
mener	der	er	et	godt	samarbejde	
blandt	det	samlede	personale	i	
dagligdagen,	og	at	det	nævnte	på	
generalforsamlingen må stå for 
den enkeltes regning. Men nu vil 
bestyrelsens fremtidige interne 
virke	og	samarbejde	–	til	gavn	
for samtlige 7.000 medlemmer 
i	3F	Randers	–	som	nævnt	blive	
behandlet	på	næste	bestyrelses-
møde,	så	man	forhåbentlig	finder	
en fælles holdning til fremtidens 
debatform.A-kasseleder Mariane Arnt og 

afdelingskasserer Peter Dyrborg.

Afdelingsformand Ole Christensen 
blev genvalgt for de næste to år.
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Irsk aften 
i 3F Randers
Fredag	den	26.	oktober	havde	aktivitetsudvalget	
kaldt til Irsk aften. Vi havde denne gang ikke 
fuldt	hus,	men	de	der	var	til	stede,	fik	en	god	
oplevelse	og	en	dejlig	aften.	

Gruppen	Shamrock	var	hyret	til	at	optræde	og	de	kunne	deres	kram.	De	fik	
hurtigt	sat	den	ægte	irske	stemning,	og	der	blev	både	klappet	og	sunget	
med.	Den	irske	stuvning	var	suveræn	så	det	gik	op	i	en	højere	enhed	og	det	
var samtidig årets sidste arrangement fra Aktivitetsudvalget.

Bjarne Kehlet, Aktivitetsudvalget

      

TIB	Efterløn	og	pensionistklub
Foråret 2019 
Banko	i	Fritidscentret:	8/1 - 5/2 - 5/3 - 2/4
Bowling	i	Bankohallen	Mariagervej:	
15/1 - 29/1 - 12/2 - 26/2 - 12/3 - 26/3 - 9/4 - 23/4

Banko starter kl. 13.30
Bowling starter kl. 14.00

TIB	efterløn	og	pensionistklub	indbyder	til
Ordinær generalforsamling
I Fritidscentret, Vestergade 15, Randers C
Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 13.30

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
4.	Regnskab,	herunder	kontingent	for	2020
5. Indkomne forslag
6. Valg.
 1. Valg af formand for 2 år
 2. Bestyrelsesmedlem Aksel Pedersen
 3. Bestyrelsesmedlem Iver Hølmkær
	 4.	Bestyrelsessuppl.	Laurits	Sørensen
 5. Bilagskontrollant. Svend Jensen
	 6.	Bilagskontrollantsuppl.	Ejner	Kristensen
7. Eventuelt.
8. Afslutning

Forslag	der	ønskes	behandlet	på	generalforsamlingen,	skal	være	
bestyrelsen i hænde senest 3 uger forud for generalforsamlingen.
Tilmelding til Iver Hølmkær tlf 29654650.
Af	hensyn	til	spisning	husk	tallerken,	bestik	og	kop.

Bestyrelsen

TIB Efterløn og Pensionistklub
Til alle kommende 
efterlønnere og pensionister
Du	har	nu	forladt	arbejdsmarkedet	og	får	derved	
en masse tid til din rådighed.
Har	du	tænkt	på,	at	vi	i	fagforeningen	har	en	klub	

for	efterlønnere	og	pensionister.	I	klubben	har	du	
mulighed for at møde gamle venner og kollegaer. 
Der er som regel god tid til at få snakket sammen 
ved vores arrangementer.

Man	kan	optages	som	medlem	hvis	man	har	ar-
bejdet	indenfor	områder,	som	var	omfattet	af	Træ	
- Industri - Byg.
Ægtefæller	og	samlevere	til	medlemmer	kan	opta-
ges,	og	forblive	medlem	som	efterladt.

Klubbens formål
Skabe socialt samvær 
for	pensionister	
og efterløns-
modtagere,
som var 
medlem af 
Træ - Industri - Byg.

Kontingent:	125,-	kr.	årligt

Hvad laver vi i klubben: 
Årlige	ture	til	indland	og	udland,	bankospil,	bowling,	
udflugter	og	julefrokost.

Er	du	blevet	interesseret	og	ønsker	yderligere	op-
lysninger så kontakt undertegnede
 Kasserer Næstformand
 Stig Dich Iver Hølmkær
 Tlf. 51980352 Tlf. 29654650



3F	Efterløns	og	Pensionistforening

Program for 
foråret 2019 
JANUAR 2019
Torsdag den 3/1 kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.
Tirsdag	den	8/1	kl.	13.00	 Klubeftermiddag	Havrevej	4.
 Kortspil-Stavgang. Der	er	plads	til	flere.	
	 Hver	tirsdag	frem	til	den	30	april.	
Onsdag den 9/1 kl. 13.45 Bowling	på	Mariagervej.
	 Hver	onsdag.	Der	er	plads	til	flere.
Torsdag den 17/1 kl.13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.

FEBRUAR
Torsdag den 7/2 kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.
Torsdag den 14/2 kl. 13.00 En køretur	til	Godthåb	Hammerværk,	
 hvor vi får kaffe.
 Tilmelding til Irma senest den 1.2. 
	 Pris	100	kr.	pr.	deltager.
	 Reservering	af	sæde	25	kr.	Start	Havrevej	4.

Torsdag den 21/2 kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.
Fredag	den	22/2	kl.	13.00	 Generalforsamling	på	Havrevej	4.	Indkomne	
 skriftlige forslag skal være formanden i 
 hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 
 ifølge love og vedtægter.
MARTS
Torsdag den 7/3 kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.	 	
Torsdag den 21/3 kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.

APRIL
Torsdag den 4/4 kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.
Torsdag den 18/4 Påske	(ingen	bankospil	på	Havrevej	4.)	
Torsdag den 25/4 kl. 8.00 Løvspringstur. En tur til Silkeborg 
	 (se	Fællesklubbens	program)
MAJ
Torsdag den 2/5 kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.	
Torsdag den 16/5 kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.
	 (Sidste	spil	før	sommerferien)
JUNI
Lørdag den 8/6 kl 13.00 Lystspil på Støvringgård Kloster 
	 (Se	Fællesklubbens	program)
Mandag den 10/6 kl. 7.00 6-dages bustur til Gorzow i Polen.

Pris	4695	kr.	med	helpension.	400	kr.	for	enkeltværelse.	Program	ved	
Irma,	tlf.	86410577.	Tilmelding	senest	den	15.4	samt	1000	kr.	ved	til-
melding.	Restbeløb	senest	den	10.5.	Beløbet	kan	indsættes	på	konto	
5395 -713149. Reservering af sæde 50 kr.

Torsdag den 27/6 kl. 13.00 Sommerafslutning.	Dildkæret	26	i	Vorup	
	 Kærparken.	Varm	mad.	Tilmelding	til	Irma	
	 senest	1.6.	Max	70	pers.	Husk	kaffe,	tallerken
 og bestik samt godt humør. Pris 150 kr.

Torsdag den 29/8 kl. 8.00 Løvfaldstur	til	Skulpturparken	i	Blokhus.	
	 (se	Fællesklubbens	program)

Ingen tilmelding før efter den 1.1.2019.
Entreer kan betales over netbank til konto 5395-0000654134.

Formand	 Næstformand	 Kasserer
Irma	Kristensen	 Kaj	Urth	 Preben	Reenberg
Marinborgvej	50	 Vorup	Kirkevej	39	 Damkærvej	41
8930 Randers NØ 8940 Randers SV 8940 Randers SV
Tlf. 8641 0577 Tlf. 8643 8098 Tlf. 8644 7095 / 2944 4601
Kontortid. Mandag-torsdag 18-19.

Bus 1-3-4-5-6 
kan benyttes til 
arrangementer på Havrevej.

Program for 2019 
Fællesklubben
Onsdag den 6. februar kl. 10.00  
Generalforsamling	på	3F	Tronhol-
men i Randers. Indkomne skriftlige 
forslag skal være formanden i hænde 
8 dage før generalforsamlingen ifølge 
love og vedtægter.

Torsdag 
den 25. april 
kl. 8.00 
Løvspringstur. Vi	kører	til	Silkeborg,	
hvor	vi	går	om	bor	på	Hejren	og	sej-
ler	mod	Ry.	Efter	sejlturen	får	vi	en	
middag	på	Hotel	Himmelbjerget.	
Efter middagen får vi køretur og 
kaffe	på	Rindsholm	Kro.	Tilmelding	
til Jørgen Gammelby tlf. 40122124 
senest	den	5.	april.	Pris	250	kr.	Re-
servering af sæde 25 kr. Ankomst 
Randers kl. ca. 17.30. Afgang fra 
Havrevej	4.

Onsdag den 1. maj 
1. MAJ møde 
(Se	3F	bladet		i	marts)

Lørdag den 8. juni kl. 13.00 
Lystspil på Støvringgård Kloster. 
Pris 100 kr. inkl. kaffe m/ 1 stk. kage 
samt	kørsel	fra	3F	Randers.	
Tilmelding	til	Jørgen	Gammelby	på	
tlf.	40122124	senest	den	25.	april.
  

Torsdag den 29. august kl. 8.00 
Løvfaldstur til Skulpturparken i 
Blokhus.	Kl.	11.30	-	spisning	i	Skulp-
turparkens	Restaurant	(12	forskelli-
ge	retter).	Kl.	16	kører	vi	til	Klitro-
sen Hotel og får kaffe m/æblekage 
og småkager. Pris 250 kr. Ankomst 
til Randers kl. ca. 18.30. Tilmelding 
til Jørgen Gammelby senest den 1. 
august. Reservering af sæde 25 kr.

Fredag den 29. november kl. 13.00 
Bankospil	på	Havrevej	4.	Bare	mød	op.

Entreer kan betales på 
konto: 5395-0000654134  
Formand	Jørgen	Gammelby,	tlf.	40122124
Mail:	gammelbyjorgen@gmail.com
Kasserer Preben Reenberg
Tlf. 86447095/29444601
Mail:	reeberg1@live.dk
Kontortid:	Mandag	-	torsdag	kl.	18-19
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SENIORKLUBBEN
LO	Faglige	Seniorer	-	RANDERS

Forårsprogram 2019
Mandag 4. marts kl. 9.30
LO Seniorer Randers Årsmøde 
hos	3F,	Tronholmen	9,	Randers
Morgenkaffe 9.30 til 10.00.
Årsmøde ifølge vedtægterne.
Klubberne vil senere få 
tilsendt indkaldelse med en dagsorden.
Alle medlemmer er velkomne.

Mandag 28. januar kl. 10 hos 3F Randers
Kommunens budget 2019
Opfølgning	på	kommunens	budget	ved	medlem	af	kom-
munalbestyrelsen	Henrik	Leth	eller	en	anden	politiker.

Onsdag 27. februar kl. 10 hos 3F Randers
Op og nedture i psykiatrien
Vi	får	besøg	af	Jesper	Dideriksen,	der	fortæller	om	40	
års	arbejde	i	og	med	psykiatrien.	Som	19-årig	drog	han	
fra	Randers	for	at	være	plejerelev	på	det	daværende	
Statshospital	i	Risskov.	Udover	13	år	på	meget	forskel-
lige	hospitalsafdelinger	har	Jesper	arbejdet	mange	år	
i	socialpsykiatrien,	været	aktiv	i	plejernes	fagforening	
og	redaktør	for	plejernes	landsblad.	Vi	ser	frem	til	en	
spændende	formiddag	med	betragtninger	om	psyki-
atriens udvikling – krydret med små historier fra en 
sindssyg verden

Tur til Vinbyen Altenahr den 23.-28. juni
Hotellet	ligger	direkte	ved	Ahrfloden,	
centralt	ved	svæ	vebanen,	barer	og	små	
hyggelige butikker.
Prisen er 4.195 kr. Tillæg for enkeltværelse. Med i 
prisen	er	firstjernet	bus,	fem	overnatninger	på	Hotel	
Zur	Post,	fem	gange	morgenmad	og	aftensmad,	fro-
kost	andendagen	i	Cochem,	mogenmad	på	udrejse	
og	frokost	både	ud	og	hjem,	en	vingave,	sejltur	fra	
Cochem	til	Belstein,	besøg	i	vinkælder,	togtur	med	
historisk	smalsporet	jernebane.	Altså	fire	heldagsture	
med entreer betalt. 
Ved tilmelding senest 1. april 2019 betales 500 kr. 
til konto 5395-0369251. Husk at skrive navn og Alt-
henahr. Yderligere	oplysninger	ved		Per	Cristensen	tlf.	
21	58	32	14.	Restbeløbet	betales	senest	2.	maj	2019.

3F	GRAFISKE	SENIORER

Forårsprogram 2019
Onsdag den 20. februar kl. 11.00
Vi	mødes	med	DBKF	seniorer	til	den	
årlige FASTELAVNSFEST	i	3F’s	lokaler	
på	Tronholmen	9.	Der	serveres	frokost	med	øl/vand,	
og efter frokosten kårer vi kattekonge og dronning 
Vi	spiller	7	spil	banko	(lotteri)	og	slutter	dagen	af	
med	kaffe/te	og	fastelavnsboller.	Pris	pr.	deltager	
125	kr.	Ekstra	plader	10	kr.

Onsdag den 20. marts kl. 13.00
STIFTELSESFEST	 på	 restaurant	
Sejlklubben	sammen	med	DBKF	se-
niorer,	hvor	der	vil	blive	serveret	en	
2 retters menu med øl/vand-vin. Vi 
slutter	af	med	lotteri,	sang	og	musik,	

samt	kaffe/te	og	lagkage.	Pris	pr.	deltager	250	kr.

Lørdag den 25. maj kl. 7.45
Vi	tager	på	TUR TIL SOLSKINSØEN 
SAMSØ,	med	afgang	fra	P-pladsen	
v/ Gudenåcentret. 
Morgenmad	på	færgen	og	på	Samsø	skal	
vi smage Samsøs bedste kartoffelmad.
Herefter	er	der	kaffe/te	i	de	grafiske	feriehuse.	Vi	
tager	en	rundtur	på	Samsø	inden	vi	får	aftensmad	
på	færgen	hjemad.	Pris	for	hele	dagen	250	kr.	
Tilmelding	til	turen	senest	den	1.	april.

Tirsdag den 18. juni kl. 8.30
Vi mødes til den ÅRLIGE 
SKOVTUR	sammen	med	DBKF	
seniorer,	afgang	fra	P-pladsen	
v/	Gudenåcentret.	Vi	kører	ud	og	nyder	naturen,	får	
lidt	godt	at	spise	og	slutter	dagen	af	med	hjemme-
bagt	kringle	kaffe/te.	Pris	pr	deltager	250	kr.

Husk tilmelding til arrangementerne 7 dage før.

 
DEN ÅRLIGE FERIETUR med LO-seniorer er fra 
den	23.	–	28.	juni	til	Vinbyen	Altenahr.	Pris	4.195	kr.	
(Tillæg	for	eneværelse	er	500	kr.)	Nærmere	program	
og	tilmelding	til	Per	Christensen	på	tlf.	21583214.

Formand	Per Christensen .................... tlf. 21583214
Næstformand Leif Rasmussen .............tlf. 50584564
Kasserer Jørn Hegaard ........................ tlf. 40819270
Sekretær Ivan	Bastrup ........................ tlf. 51349071

Er	du,	medlem	af	et	LO	forbund	og	på	efterløn	eller	pension,	kan	du	
naturligvis deltage i vore arrangementer. Ret til ændringer forbeholdes.
Formand:	Arne	Skov,	tlf.	30	66	76	19
Næstformand:	Steen	Strange	Nielsen,	tlf.	25	33	53	56	
Kasserer:	Per	Christensen,	tlf.	21	58	32	14	
Sekretær:	Karin	Jutta	Jensen,	tlf.	86	42	04	56/42	39	14	11
Bestyrelsesmedlem:	Ole	Gustavsen,	tlf.	86	44	24	36/31	90	30	04
Jørgen	Hansen,	tlf.	23	34	56	12	og	Verner	Jensen,	tlf.	20	48	00	11
Der	kan	kun	købes	4	billetter	pr.	fremmødt.	Er	du	forhindret	i	at	
hente billetter mellem kl. 10.15 og kl. 11.00 kan du efterfølgende 
ringe	til	21	58	32	14	og	forhøre	om	der	er	flere	billetter.
Programmet	kan	også	ses	på	LO-Randers	hjemmeside.
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Alt for mange danskere tager ikke stil-
ling	til,	hvad	der	skal	ske	med	deres	
bolig	og	formue,	når	de	dør,	eller	hvis	
de bliver skilt – og mange arvesager 
ender	 derfor	 i	 familiestrid.	 Faktisk	
har kun 1 ud 6 danskere lavet et te-
stamente.
Denne	 problematik	 var	 på	 dags-

ordenen	i	starten	af	november,	hvor	
Arbejdernes	 Landsbank	 og	 samar-
bejdspartneren	TestaViva	var	inviteret	
til,	at	holde	et	arrangement	hos	3F,	
Randers.	For	hvem	skal	arve?	Og	hvem	
skal	disponere	over	huset,	hvis	man	
pludselig	bliver	ramt	af	en	blodprop?
”Det	er	nogle	store,	svære	spørgs-

mål,	som	vi	også	støder	på	med	kun-
derne her i Randers. Men de er vigtige 
at	 tage	 stilling,	mens	man	 kan,	 og	
før	det	er	for	sent,”	siger	Jette	Domi-
no	 Ejersbo,	 souschef	 i	 Arbejdernes	
Landsbank i Randers.
”Flere	af	os	tror,	vi	arver	alt,	når	

vores ægtefælle dør. Men sådan går 
det langt fra altid. Vi lever i rigtig man-
ge	 forskellige	 familiekonstellationer,	
og arveloven tager ikke stilling til det 
hele.	Den	prøver	at	ramme	et	behov,	
som	svarer	til	en	”gennemsnitsdan-
sker”,	som	jeg	ikke	mener	findes,	for	
vi	lever	på	forskellige	måder	og	har	
forskellig historik. Derfor bør alle lave 
testamente,	især	singler	og	personer,	

som	bor	sammen	uden	at	være	gift,	
men	 også	 ægtefolk,”	 siger	 Michael	
Lauritzen,	direktør	i	TestaViva.

Gratis for alle
Arbejdernes	Landsbank	har	sammen	
med TestaViva udviklet en ny online 
platform,	hvor	alle	danskere	kan	opret-
te	testamente,	ægtepagt,	samejekon-
trakt	eller	begunstigelseserklæring	–	på	
få minutter og helt uden omkostninger.
”Det	er	som	sagt	et	gratis	tilbud	og	

derfor	ikke	noget,	vi	tjener	på.	Men	
vi	mener,	det	er	et	vigtigt	emne	at	få	
sat	på	dagsordenen,	for	det	er	et	stort	
samfundsmæssigt	problem.	Vi	oplever	
også	boligkøbssituationer,	at	der	ikke	
er	styr	på	de	arveretlige	ting,	så	her	
er	der	en	god	mulighed	for	at	få	gjort	
noget	 ved	 det,”	 siger	 Jette	Domino	
Ejersbo	fra	Arbejdernes	Landsbank.

Juridisk rådgivning også muligt
Hun	anslår,	at	man	i	90	%	af	alle	sager	
vil man kunne klare det hele selv via 
TestaViva	platformen.	Men	for	dem,	
der	har	lidt	mere	komplicerede	fami-
lie-	eller	formueforhold,	er	der	også	
juridisk	assistance	at	hente:
”I	TestaViva	er	en	række	jurister	

ansat	til	at	kunne	rådgive	den	enkelte,	
og	for	kunder	i	Arbejdernes	Landsbank	
og	 AL	 Finans	 samt	 medlemmer	 af	

LO-forbund	betaler	vi	op	til	5	timers	
juridisk	rådgivning	hos	TestaViva.	Det	
kan	 for	 eksempel	 være	 rådgivning,	
mens	man	 udfylder	 dokumenterne,	
eller en gennemgang når man har 
udfyldt	 dokumenterne	 på	 TestaVi-
vas	hjemmeside”,	siger	Jette	Domino	
Ejersbo.

Fakta om TestaViva
•	 Mulighed	for	nemt,	sikkert	og	gratis	
at	oprette	testamente,	ægtepagt,	
samejekontrakt	og	begunstigelses-
erklæring

•	 Du	får	automatisk	besked,	når	dit	
liv	har	ændret	sig	og	fx	testamente	
bør efterses - ligesom du altid kan 
opdatere	alle	dine	dokumenter

•	Det	hele	foregår	digitalt,	og	doku-
menter underskrives og sikres med 
NemID.

Arbejdernes Landsbank gør op med 
testamente- og arveproblemer

Her	i	sommer	var	jeg	på	jobpatrulje	med	Jan	
Guldmann.	Jeg	havde	lidt	ferie,	og	så	tænkte	
jeg,	at	dem	kunne	jeg	godt	bruge	på	at	informe-
re	og	hjælpe	de	unge	med	et	bedre	arbejdsliv.	
Jan	og	jeg	tog	i	løbet	af	ugen	ud	og	besøgte	

en del virksomheder rundt omkring i Randers. 
Overordnet så det rigtig godt ud med ar-

bejdsmiljøet.	Der	var	selvfølgelig	nogle	steder,	
hvor	arbejdsforholdene	godt	kunne	blive	en	lille	
smule	bedre.	Her	tænker	jeg	på,	at	mange	af	
de	unge	tror	de	selv	skal	finde	en	afløser	hvis	
de	bliver	syge.	Det	er	ikke	de	unges	opgave	
Det	er	arbejdsgiverens.	

Overordnet er Randers en rigtig god by at ar-
bejde	i	for	de	unge	og	det	kommer	slet	ikke	bag	
på	mig,	at	de	fleste	arbejdsgivere	havde	styr	
på	reglerne	om	hvad	de	unge	må.	De	arbejder	
for	et	godt	arbejdsmiljø,	især	i	detailbutikker	
som	Fakta,	Rema,	Netto,	McDonald's	og	her	
må de små virksomheder heller ikke glemmes. 
Det	var	en	rigtig	god	uge	og	det	var	spæn-

dende	at	prøve	at	være	med	i	Jobpatruljen.	

En	ting	som	jeg	dog	synes	er	meget	skræm-
mende	er,	at	mange	af	de	unge	ikke	kender	til	
fagforeningerne og ved hvad fagforening laver 
samt at det er fagforeningen der forhandler 
deres løn. 
Jeg	ved	det	godt.	Det	er	3F's	arbejde	at	orga-

nisere de unge mennesker og nye medlemmer. 
Men	vi	må	ikke	glemme	hvem	3F	er!	
3F	er	også	vi	medlemmer.	3F	er	ikke	kun	de	

ansatte,	men	det	er	også	os	ude	på	arbejds-
pladsen.	Det	er	vores	fælles	ansvar,	at	de	unge	
mennesker også ved hvad fagforening er og 
hvad de laver. Jeg synes det vil være synd at 
alt	det	arbejde	der	er	 lavet	 i	mange	mange	
generationer	tilbage,	vil	blive	glemt	og	falde	til	
jorden	fordi	vi	glemmer	at	fortælle	vores	børn	
og	børnebørn	ved	spisebordet,	hvor	vigtig	fag-
foreningerne er for os og vores land. 
Så	jeg	håber	at	alle	vil	påtage	sig	et	ansvar	

overfor vores unge og deres fremtid.
Jacob Schneider,

med fra 3F Randers i årets Jobpatrulje

Mange unge kender ikke til fagforeningerne
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LO-Randers indbyder 
til det årlige 
tillidsmandsmøde
Søndag	den	3.	februar	2019	kl.	9.00	på	
Restaurant	Skovbakken,	Østervangsvej	1,	Randers

Emner:		Den aktuelle faglige og politiske situation
  
Program:	Der	serveres	morgenkaffe	med	rundstykker	kl.	9.00.
 Kl. 9.30 starter selve mødet.
 Kl. 13.00 afsluttes med frokost.

Tilmelding til 3F Randers, tlf. 70 300 936 
- senest fredag den 25. januar 2019

Fed musikaften
i 3F Randers
med Peter Vildmand
Fredag	den	15.	marts	kl.	18.30
i	kantinen	i	3F	Randers,	Tronholmen	9
Dørene åbnes kl. 18.00

3F	Randers	byder	sine	medlemmer	
m/ledsager til en god og uformel musikaften.

Vi har sørget for god musik med den lokale 
musiker	Peter	Vildmand,	som	i	løbet	af	aftenen	
vil give den fuld gas med de gode sange fra 
tiden med Gasolin og Kim Larsens store hits.

Prisen	er	30	kr.	pr.	person	og	omfatter	entré	
samt	kaffe	m/småkager.	Øl,	vand	og	vin	kan	
købes	til	rimelige	priser.

Kun	100	pladser.	Max	2	billetter	pr.	medlem.
Tilmelding	foregår	”efter	først	til	mølle”	princippet.

Billetter sælges ved Bjarne Kehlet fra mandag den 7. januar.

Kom og hør Lizette Risgaard, 
formand for Fagbevægelsens 
Hovedorganisation
samt arbejdsmarkedsforsker
Henning Jørgensen

3F Randers, Tronholmen 9, 8960 Randers SØ 

Magasinpost UMM
ID nr. 42382

KOM MED 3F Randers i biografen 
og se årets julefilm

Søndag den 16. december kl. 12.00Filmen	er	en	rigtig	hyggelig	familiefilm	med plads til både forældre, børn og børnebørn. 
Billetterne sælges for 75 kr. pr. stk. incl. 1 gufbillet indeholdende 0,50 liter sodavand og 1 stor popcorn.3F Randers vil være synlige i biografen på dagenså kom i god tid for udlevering af cola og popcorn m.m.Fra 12. november sælges billetterne ved henvendelse ved Bjarne Kehlet i 3F Randers. Udlevering af billetter og betalingen sker ved Bjarne Kehlet.Vi har 100 billetter som sælges efter først til mølle princippet.

Lands-
indsamling 
i Randers 
søndag 
den 4. november
Meld dig som indsamler, og brug et par timer
den 4. november. 
Kontakt mig blot for 
nærmere oplysninger. Jeg ser frem til at høre fra dig. Jan Guldmann, tlf. 30 67 63 40.

3F_rds_5_18_u.indd   32

26/10/2018   08.16

STOR SUCCES.....
Totalt udsolgt i 
løbet af én dag 
– samtlige 
180 billetter 
blev revet væk
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Sælvig feriehuse Samsø år 2019: Emballage- og bogbinderbranchen
Ansøgning om leje af feriehus              Branche (sæt kryds) Emballage                 Bogbind       

CPR-nr.: Navn: Adresse:

Postnr.: By: Tlf.: Mail:

Sælvig feriehuse Samsø råder over 24 huse til 
Sæt kryds, hvor du ønsker at leje.         2.000 kroner. (D-hus)    2.500 kroner. (C-hus)     2.800 kroner. (B-hus)     3.000 kroner. (A-hus)  Prioritér gerne med 1, 2, 3 og 4.
Husk! Alle uger går fra lørdag klokken 14 til lørdag klokken 11.

Uden for skoleferien kan husene lejes i en            eller to uger           Sæt kryds.
I hvilken uge, eller uger?    
Sæt kryds.

Er der optaget i denne uge, ønsker jeg uge nr.:

Husene kan lejes i perioder, der strækker sig over to uger, for eksempel helligdage. Huset ønskes lejet i en periode fra: /          til /
Husene udlejes fortrinsvis i hele uger fra lørdag til lørdag.

Hvor mange skal bo i huset? _________ ______ Er du pensionist/efterlønner?      Sæt kryds.   

Denne ansøgning skal du sende til 3F Grafisk Randers afdeling, att. Jan Guldmann, Tronholmen 9, 8960 Randers SØ, så den er adressen i hænde senest 16. februar 2019.  
Lodtrækningen finder sted i uge 8 2019.
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Afdelingsstempel	plus	underskrift

Vind gavekort 
til Folkeferie.dk
150 medlemmer kan vinde et tilskud 
på	4.000	kr.	til	familiens	ferie.

Tilbud til medlemmer fra Beklædning og Tekstil
Kuponen	afleveres	til	Ellen	Petersen	i	Industrigruppen,	3F	Randers.

Se	nærmere	i	feriebladet	”God	ferie	i	2019”	på	
side 12. Bladet er blevet sendt til dig sammen med 
Fagbladet.	Hvis	du	er	i	tvivl	om	du	kan	deltage,	
kan	du	ringe	til	Gruppeformand	Ellen	Petersen	
på	30676350.	Kuponen skal afleveres til 
industrigruppen senest den 19. februar 2019.

Deltagerkupon til Beklædning og Textils ferielotteri

Jobkode:

Navn	og	CPR-nr.:

Adresse:

OBS!
Sidste tilmeldingsenest 19. februar!

Tilbud til alle medlemmer i 3F Randers 
Lej	Grafisk	sommerhus/campingplads	på	Samsø.	
Læs	mere	på	www.grafiskeferiehuse.dk	
eller	kontakt	Jan	Guldmann	på	telefon	30	67	63	40
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Jan Guldmann 
fra	 3F	 Randers	
var lokal koordi-
nator for Dansk 
Flygtningehjælps	
indsamling i Ran-
ders,	og	oplyser,	
at det indsamlede 
beløb ubeskåret 

går	til	de	over	50	millioner	flygtninge,	
der verden over lever et helt liv i en 
flygtningelejr.	

I år brugte over 100 borgere i Randers 
3	timer	søndag	den	4.	november	på	
at	samle	ind,	og	mange	indsamlere	
havde deres børn eller børnebørn med 
på	turen,	og	fik	dermed	de	kommende	
generationer	gjort	bevist	om	nødven-
digheden	af	solidaritet	med	de,	som	
trænger	til	hjælp.

Uden denne indsats kunne det ikke 
lykkes at få et så godt resultat. 
Jan udtrykker samtidig en stor tak til 
de medkoordinatorer som har bistået 
med	arbejdet	omkring	planlægning	
og udlevering.
En	ekstra	stor	tak	skal	lyde	til	Arbej-
dernes	Landsbank,	som	atter	stillede	
såvel	personale	og	lokaler	til	rådighed	
da indholdet af de mange indsam-
lingsbøsser	skulle	tælles	op.

Igen	i	år	var	der	ekstraordinær	hjælp	
fra	Frydensberg	Efterskole	i	Mariager,	
som	i	3	busser	fik	kørt	120	elever	og	
lærere til Randers for at være med.

3F	Randers	finder,	at	afdelingens	del-
tagelse er helt i overensstemmelse 
med	 vores	 holdning	 om	 at	 hjælpe	
alle,	der	er	i	nød,	og	Jan	Guldmann,	
der nu gennem 10 år har stået som 
koordinator for indsamlingen her i 
Randers,	siger	tak	og	er	samtidig	fuld	
af	beundring	over	den	store	hjælp	og	
velvilje,	som	der	udvises	af	såvel	ind-
samlerne	samt	de	mange,	der	yder	
et bidrag.

3F Randers var aktivt medvirkende til, 
at Randers indsamlede 

99.618 kroner 
til fordel for Dansk Flygtningehjælp

Tusind tak for hjælpen til Arbejdernes Landsbank og alle indsamlere.

2 friske piger klar til at få det 
indsamlede beløb talt op.

4 stolte indsamlere med deres diplomer.Hele familien 
samlet om 

den gode sag.

2 vakse hjælpere 
- Vibeke og Birgitte.

Vibeke, Bent og Jan efter 
veloverstået indsamling.

Kæmpe tak til de 4 gode hjælpere 
fra Arbejdernes Landsbank.
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I	februar	2018	oprettede	3F	Randers,	
3F	Midtjylland	og	3F	Silkeborg	en	fæl-
le-	solidaritetsgruppe	for	at	styrke	det	
internationale	solidaritetsarbejde	i	de	
3 afdelinger.
Fælles	Solidaritetsgruppe	startede	

i	sommeren	2018	et	samarbejde	med	
fagforbundet	FTZ-GSEU	fra	Sri	Lan-
ka.	FTZ	har	især	arbejdet	for	retten	
til fagforeninger i frihandelszonerne i 
Sri Lanka. Normalt er frihandelszoner 
forbudt område for fagforeninger. Ef-
ter	mange	års	hårdt	arbejde	lykkedes	
det	FTZ	at	blive	anerkendt	i	zonerne	
i	januar	2000.

Borgerkrigen	på	Sri	Lanka	sluttede	i	
2009,	og	nu	arbejder	FTZ	nu	hårdt	
på	at	opbygge	fagforeninger	i	de	nye	
frihandelszoner	i	landets	nordlige,	ta-
milske områder i Sri Lanka.

Tamilerne har været udsat for 
overgreb og krigsforbrydelser i man-
ge	år.	De	har	stadig	ikke	opnået	fuld	
ligestilling.	I	disse	år	flytter	en	stor	
del	af	landets	tøjindustri	til	de	fattige	
tamilske	områder,	der	i	mange	år	var	
været	præget	af	borgerkrigen.	Løn-

nen her er lavere end i resten af Sri 
Lanka.	De	færreste	arbejdere	kender	
deres rettigheder eller har hørt om 
fagbevægelsen

Vi havde her sidst i oktober besøg af 
Asela,	Assan	og	Campika,	3	faglige	
kammerater	fra	Sri	Lanka.	Hovedpunk-
ter	var	besøgene	på	4	arbejdspladser,	
i	3	fagforeninger,	en	enkelt	fagskole	
og	ophold	på	en	af	3F’s	kursusskoler.

Arbejdspladser
• DermaPharm,	Randers,	hudpleje-
produkter.	Rundvisning	ved	tillids-
repræsentant	 Britt	 Guldhammer	
og	produktionschef.	Fokus: sam-
arbejde	ledelse/medarbejdere	og	
Industriens Overenskomst.

• Egetæpper,	Herning,	tæppeprodu-
cent. Rundvisning ved direktør og 
fællestillidsrepræsentant.	 Fokus: 
samarbejde	ledelse/medarbejdere,	
arbejdsmiljø,	ny	teknologi/robotter.

• Mascot,	Silkeborg,	arbejdstøj.	Rund-
visning ved TR. Fokus: lokal-over-
enskomst,	ny	teknologi,	samarbejde	
ledelse/medarbejdere.

International
Solidaritetsudvalg 
i 3F Randers 

• Nordic Sense,	Silkeborg,	hudpleje-
produkter.Rundvisning	ved	TR.	Fo-
kus: hvordan er det som kvinde 
at	 være	 aktiv	 i	 fagligt	 arbejde	
(TR,	medlem	af	bestyrelsen,	Indu-
strigruppen	og	økonomiudvalget	i	
3F	Silkeborg.

Fagforeninger
• 3F	 Randers. Fokus:	 arbejdsløs-
hedskassen/dagpengesystemet	 i	
DK,	fagforeningens	økonomi/hvem	
betaler	og	hvor	meget,	møde	med	
tamilske	medlemmer	af	3F	Randers

• 3F	Midtjylland. Fokus:	arbejdsmil-
jø/arbejdsskadesagsbehandling,	
møde med ansatte

• 3F	Silkeborg. Fokus: medlemsde-
mokrati	(generalforsamling),	møde/
snakke med ansatte

Fagskole
•	 Tradium	Randers.	Fokus:	uddan-

nelsessystemet for håndværkere 
i Danmark

Besøget har medført et meget stær-
kere	fundament	for	samarbejdet	mel-
lem	 FTZ-GSEU	 og	 Fælles	 Solidari-
tetsgruppe.	Vores	gæster	har	nu	et	
meget bedre kendskab til det danske 
arbejdsmarked,	fagbevægelsens	rolle	
og	3F	i	særdeleshed.

Ligeledes ved vi nu meget mere 
om situationen i Sri Lanka og om 
FTZ’s	arbejde	for	bedre	løn-	og	ar-
bejdsvilkår	for	Sri	Lanka’s	arbejdere.

Under den afsluttende evaluering af 
fremhævede	 de	 3	 gæster	 især,	 at	
de	fik	set	de	danske	arbejdspladser,	

Der gives håndslag på 
en fælles indsats tværs 
over landegrænser.

Ole Christensen og Per Bundgaard sammen med 
Campika, Asela og Assan ved besøget på DermaPharm.
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Den	20.	november	var	Finn	Jørgensen,	Jacob	Sørensen	og	Klaus	Jensen,	
fra	vores	internationale	udvalg,	til	møde	i	Industriens	hus	i	København.	
Årsagen	var	at	3F,	Ulandssekretariatet	og	Dansk	Industri	ønskede	

at	belyse	det	samarbejde	som	er	indgået	vedrørende	FN’s	Verdensmål	
8,	som	handler	om	arbejdsmarkeder	der	skaber	bæredygtig	økonomi.	
Et	projekt	hvor	vi	som	danske	virksomheder	og	fagforeninger	tager	
ud	til	verdens	fattigste	lande	for	at	støtte	samt	vejlede	i	samarbejde,	
organisering	og	godt	arbejdsmiljø.
Projektet	er	støttet	af	Danida	og	Minister	for	udviklingssamarbejde,	

Ulla	Tørnes	fra	Venstre,	fortalte	om	sit	syn	på	samarbejdet	og	roste	
det	meget	højt,	men	kom	desværre	ikke	ind	på	om	hendes	mands	svi-
nefarme	i	polen	også	var	en	del	af	projektet.

3F’s	næstformand	Tina	Christensen	kom	ind	på	den	kendsgerning	at	
forbundets	deltagelse	i	projektet	ikke	kun	var	til	gavn	derude,	men	når	
niveauet	løftes	i	der	tredje	verden	vil	det	også	øge	vores	muligheder	
for	bedre	aftaler	på	de	danske	arbejdspladser.
Den	nye	FH	(LO)	formand	Lizette	Risgaard	var	også	glad	for	sam-

arbejdet	og	huskede	os	på	at	det	var	vigtigere	at	kigge	derud	og	gøre	
noget	end	blot,	at	have	nok	i	sig	selv,	som	er	blevet	en	politisk	dags-
orden alt for mange steder.
Der	var	desuden	taler	af	direktør	Thomas	Bustrup	fra	Dansk	Industri	

samt	samarbejdspartnere	fra	udenlandske/internationale	fagforbund	
og	arbejdsgiverorganisationer.

Dagen	sluttede	af	med	en	Markedsplads	hvor	deltagerne	kunne	deltage	
i	2	selvvalgte	debatter	på	12	spændende	stande	hvor	mange	aktuelle	
emner	blev	sat	i	spil.	
Jeg deltog i en debat om 
faglige uddannelser i Syd-
afrika hvor der var både 
fagforening	og	arbejdsgiver	
til stede. 

Det interessante var 
at man i Sydafrika havde 
trepartsforhandlinger,	ud-
dannelsesudvalg og side-
mandsoplæring,	nøjagtig	
som her i Danmark. Des-
uden	var	der	også	proble-
mer	med	praktikpladser,	
især	når	arbejdsløsheden	
var	høj,	hvilket	var	tilfæl-
det	i	øjeblikket.	

Jeg	har	oplevet	arbejde-
re	flere	steder	rundt	om	i	
verden og talt med dem 
om hvilke drømme de har. 
Svaret er ønsket om egen 
hus/bolig samt ordentligt 
transportmiddel	og	selv-
følgelig en anstændige løn 
og	arbejdsvilkår,	så	som	
de	siger	i	Viet	Nam:	same	
same,	but	difference.

Klaus Jensen

International 
solidaritetsudvalg og 
FN’s verdensmål

fagforeninger og fagskole med egne 
øjne.	Vekselvirkningen	mellem	besø-
gene	ude	i	”virkeligheden”	og	oplæg/	
diskussioner	på	fagforeninger	og	sko-
ler var de meget glade for. Assa og 
Asele har erfaring fra besøg i andre 
lande.	Her	har	de	højest	været	på	1	
arbejdsplads,	og	ellers	resten	af	tiden	
på	workshop/seminar.
En	kæmpeforskel	for	dem	var	det	

meget	lige	forhold	mellem	arbejde-
re/ledelse i Danmark. Dels mellem 
direktør og TR. 

Vi glæder os til det fremtiden ud-
valgsarbejde.	

Formand
Ole Christensen

Tove Mikkonen sammen 
med Campika.



3F Randers samlede 
igen i år 800 mindre 
børn til byens største 
juletræ og dagen efter 
565 store ”børn” til 
seniorjulefrokost.

3F Randers siger endnu 
engang tak for de mange 
roser vi modtog ved 
begge julefester. En 
særlig tak til senior-
klubberne for hjælp 
med billetsalget og til 
Jørn Heegaard og Steen 
Strange for pakning af 
godteposer. Til Arena 
Randers, julemanden, 
Muddi, Rene Frantz og 
alle blandt personale 
og deltagere, som 
gjorde de 2 fester til 
en succes. Også tak til 
Dansk Folkehjælp som 
igen i år stillede med 
2 samaritter, hvis eneste 
opgave heldigvis blev til 
et plaster på en barne-
finger 

😊

3F Randers er glad og 
stolt over den store 
tilslutning og at vi i 
fællesskab kan vise, at 
3F Randers simpelthen 
er »Byens fagforening«, 
og forstår at fastholde
traditionerne til gavn 
for vores medlemmer.
På denne måde møder 
børnene den fagforening 
de senere bliver med-
lem af, og vi siger tak til 
de ældre for indsatsen, 
dengang de på arbejds-
pladsen kæmpede for 
gode forhold til os.
Se selv de mange fotos 
på de næste sider – og 
du vil ikke være i tvivl 
om, hvorfor 3F Randers 
som byens førende 
fagforening selvfølgelig 
også næste år er klar 
til igen at kalde til fest 
for både de små og store 
børn.

På vegne af 
3F Randers

Jan Guldmann

Byens 
største 
juletræ



Byens 
største 
juletræ





Julefrokost for seniorer 
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3F arrangementer i 2019

Med forbehold for ændringer
Alle arrangementer annonceres i afdelingsbladet

Fredag	den	18.	januar	 Nytårskur	i	3F	Randers	(TR/AMR)
Søndag den 3. februar LO-Randers / Tillidsmandsmøde
Fredag	den	15.	marts	 Musikaften	i	afdelingen
Onsdag	den	1.	maj	 1.	maj	arrangement
Søndag	den	11.	august	 Fjordløbet
Torsdag den 15. august Musikaften i afdelingen
Fredag	den	25.	oktober	 Irsk	aften	med	Tom	Donovan
Mandag den 18. november Afdelingsgeneralforsamling
Søndag den 1. december Juletræ
Mandag	den	2.	december	 Seniorjulefrokost

Salg	af	billetter	til	Djurs	Sommerland	og	Randers	Regnskov
Læs nærmere i afdelingsbladet.

Nytårskur med konkurrence og fine præmier

GRUPPE-
GENERAL-

FORSAMLING 
Offentlig:

Den 13. marts
Transport:

Den 20. marts
Bygge- anlæg, GLS:

Den 21. marts
Service:

Den 26. marts
Industri:

Den 28. marts
Grafisk:

Den 30. marts

NYTÅRSKUR 
for alle arbejdspladsvalgte 
i 3F Randers
3F	Randers	inviterer	alle	valgte	TR/AMR	til	en	hyggelig	aften	
i	3F	Randers,	hvor	vi	byder	på	lidt	godt	at	spise	samt	kolde	drikke.

Fredag den 18. januar 2019 kl. 17.00 
i 3F Randers på Tronholmen 9
Aftenens program vil være:
• Velkomst ved afdelingsformanden
• Kom og hør forbundsformand Per Christensen
•	 Oplæg	ved	Social-	og	arbejdsskadesafdelingen	v/	Charlotte	og	Anne-Sofie	
•	 3F	Randers	organisering	2019	ved	formand	Ole	Christensen.
•	 Konkurrence	-	med	fine	præmier	(det	er	nødvendigt,	at	du	har	smartphone	med)	

 

3F	Randers	byder	på	noget	godt	at	spise	og	lidt	vådt	til	ganen.	
En aften hvor I har mulighed for at danne netværk og 
få	en	god	snak	med	andre	TR	og	AMR	på	tværs	af	grupperne. 
Håber I vil deltage i en hyggelig aften.
Du bedes give besked på mail om du deltager eller ej, 
senest fredag den 11. januar. På vegne af 3F Randers        

Ole Christensen, Afdelingsformand
 Mail: o.christensen@3f.dk 

Kom og hør Forbundsformand Per Christensen


