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Tag med 3F Randers 
i Djurs Sommerland
4/5, 5/5, 11/5, 12/5, 17/5, 18/5, 19/5, 25/5, 
26/5, 30/5, 31/5, 1/6, 2/6 eller 5/6.
Fra d. 8. marts sælges entrebilletter til  
Djurs Sommerland hos 3F Randers,  
Tronholmen 9, 8960 Randers.

www.djurssommerland.dk

Særpris 
Til medlemmer af 

3F Randers

100 KM/T 45 M HØJ

Opgradér 
til Sæsonkort 
Ombyt din 3F billet til  

Sæsonkort til Djurs Sommerland
på besøgsdagen

kun kr. 400 
(Normalpris kr. 675) 
Børn 0-2 år gratis

kr. 195 pr. billet 
(Normalpris kr. 275) 
Børn 0-2 år gratis

Grafiske feriehuse
til medlemmer
i 3F Randers

De Grafiske feriehuse
på samsø

velkommen til 
en DejliG ferie på

samsø
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Dette	blad	er	udgivet	af	3F	Randers.	
Det	udsendes	som	postbesørget	blad.	

Oplag: 7.500 eks.

Af rengørings-
personale  
møder du
Silvia Ribeiro 
Kjærgaard

Deadline til næste blad: 
24.	april	2019.
Alt	stof	til	bladet	kan	sendes	på	mail	til:	
jan.guldmann@3f.dk

Synspunkter,	der	kommer	til	udtryk	i	
artiklerne står ikke nødvendigvis for 
afdelingens,	men	altid	for	skribentens	ansvar.

FACEBOOK
3F Randers 
på Facebook: 
randers3f

Har du indlæg til afdelingsbladet, så send dette til jan.guldmann@3f.dk

Deadline og udgivelsesdato 
for afdelingsbladet i 2019:
   
Blad nr:  Aflevering af stof: Udgivelsesdato:  
2	 24.	april	 22.	maj
3	 7.	august	 3.	september
4 9. oktober 6. november
5 20. november 23. december

HOVEDKONTOR: 
3F Randers, 
Tronholmen 9, 
8960 Randers SØ
Tlf. 70 300 936,	
Fax	70	300	937
e-mail:	randers@3f.dk	
www.3f-randers.dk

Åbningstider:
Mandag:	  ..........8.30 – 16.00
Tirsdag:	  ..........8.30 – 16.00
Onsdag:	  ..........8.30 – 16.00
Torsdag:	  ..........8.30 – 17.00
Fredag:	  ..........8.30 – 12.00

Scan koden
og kom 
direkte 
ind på 

3F Randers 
hjemmeside 

Afdelingsbestyrelsen	har	drøftet	tilbagemeldingerne	på	det	
sene	afslutningstidspunkt	ved	generalforsamlingen	mandag	
den	18.	november.	På	denne	baggrund	har	vi	besluttet,	at	
afdelingsgeneralforsamlingen i år afholdes 

Søndag den 24. november kl. 10.00 på Skovbakken
Der serveres morgenkaffe og frokost i.f.m. generalforsamlingen



Formanden har ordet

Der er rigtig mange måder at undertrykke folk 
på,	og	en	af	måderne	er,	at	tage	deres	eksistens-
grundlag fra dem.

Det har regeringen været i gang med de sidste 
4	år,	men	nu	må	det	stoppe.

Vi	har	oplevet,	at	de	kun	har	forringet	tilværelsen	
for	de,	der	ikke	har	været	så	heldig	at	få	et	arbejde,	
eller	et	arbejde,	som	ikke	giver	dem	en	anstændig	
løn til dansk levestandard. 
Vi	har	set	hvordan	mennesker,	der	har	været	

uheldige	at	blive	syge	eller	blive	udfordret	på	andre	
måder	i	tilværelsen,	udsættes	for	en	total	urimelig	
behandling. 
Uligheden	stiger	i	en	sådan	grad,	at	jeg	væm-

mes. 

Men	trods	det,	skriger	højrefløjs	politikere	og	di-
verse	arbejdsgivere	om,	at	der	skal	gives	mulighed	
for	at	hente	flere	folk	ind	over	grænsen	til	danske	
arbejdspladser	 -	 til	 løn-	og	arbejdsforhold	 langt	
under danske overenskomster. 

Det skulle ske ved at nedsætte beløbsgrænsen 
for ikke EU-borgere. Den skulle ned til 23.000 kr. 
pr.	måned	ex.	feriepenge,	men	de	må	så	modregne	
de	ansatte	for	kost,	logi	og	andre	diæter.	
Det	skal	samtidige	være	muligt,	at	de	får	deres	

løn	udbetalt	i	deres	hjemland,	f.eks.	på	Filippiner-
ne	eller	Sri	Lanka,	hvilket	vil	give	skruppelløse	ar-
bejdsgivere	mulighed	for	at	stjæle	deres	løn	igen.	
Det	blev	heldigvis	forhindret	i	denne	omgang,	men	
hvis	højrefløjen	igen	får	lov	at	danne	regering,	så	
vil	de	prøve	endnu	engang.	
Et	af	de	værste	argumenter	er,	at	de	mangler	

kvalificeret	arbejdskraft.
Nej,	det	er	billig	arbejdskraft	de	vil	 have,	og	

uanset	hvor	mange	gange	de	sige	det,	bliver	det	
aldrig en sandhed.

Nu	er	Socialdemokratiet	endelig	kommet	på	banen.
Godt	at	de	(med	hjælp	fra	3F)	har	fået	øjnene	

op	for,	at	det	ikke	er	muligt	for	alle	mennesker,	at	
arbejde	til	de	bliver	over	72	år,	hvilket	de,	der	er	
født i 1979 skal. 
Det	er	helt	uanstændigt,	at	vi	 ikke	kan	få	en	

værdig	alderdom,	men	alt	skal	pines	ud	af	os	så	
vi ikke belaster samfundet når vi bliver gamle. Så 
rigtig	godt	S	-	nu	krydser	vi	fingre	for,	at	de	holder	
hvad de lover. 

Der findes ikke rigtige eller forkerte 
mennesker. Der findes til gengæld rigtige og 
forkerte måder, at behandle mennesker på.

Det	og	mange	andre	spørgsmål	skal	stilles	nu	når	
der bliver udskrevet valg

Der er behov for et regeringsskifte og der er 
behov for vi alle får sat vores X.

Til	sidst	en	stor	tak	til	alle	tillidsvalgte	for	det	fine	
fremmøde	til	vores	årlig	nytårskur	den	18.	januar.	
Forbundsformand	Per	Christensen	gav	et	rigtig	

godt	oplæg	om	uligheden,	der	stiger	i	Danmark.	
Det	gav	anledning	til	en	bred	og	super	god	debat.	
Charlotte,	vores	socialrådgiver,	gav	et	fint	indlæg	
om	de	stigende	udfordringer,	der	er	på	arbejds-
skadeområdet og de sociale sager medlemmer 
kommer	med.	Det	er	helt	galt,	at	der	er	sket	så	
mange	forringelser	på	social/arbejdsmiljø	området.

Men	nu	nærmer	folketingsvalget	sig,	der	er	brug	
for din stemme.

Det er ikke det eneste vi kan se frem til. Lige om 
lidt	har	vi	årets	vigtigste	dag	–	nemlig	1.	Maj.	
Her	starter	vi	i	3F	Randers	med	morgenkaffe	og	

slutter	med	LO	Randers	på	Skovbakken.

Vi	ses.	God	kamp	
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Feriefridage 
• Nu får du 5 nye feriefridage.
• Husk dagene altid SKAL afholdes
• Er du fratrådt kan de udbetales – kontakt 
	 arbejdsgiveren	NU.
Hvert	år	pr.	den	1.	maj	får	du	5	feriefridage,	som	
skal	afholdes	senest	den	30.	april	året	efter.	Det	
eneste	krav	er	at,	du	har	9	måneders	anciennitet	
i virksomheden.

Er du f.eks. blevet ansat den 1. marts 2018 
opnår	du	først	denne	anciennitet	den	1.	decem-
ber,	hvorfor	du	på	dette	tidspunkt	får	de	5	dage.	
Tidligere	ansættelsesperioder	kan	tælle	med	i	de	
9 måneders anciennitet.
Indenfor	den	grafiske	branche	har	vi	altid	kræ-

vet	de	5	dage	afholdt,	og	dette	vil	vi	fortsat	gøre,	
da det er baggrunden for at de er blevet indført 
i overenskomsten.

HUSK -	 arbejdsgiveren	 kan	 ikke	 placere	 dine	
feriefridage	i	en	opsigelsesperiode.

VIGTIGT - Hvis du fratræder virksomheden uden 
at	dagene	er	blevet	afholdt,	kan	du	indenfor	de	
3	første	uger	i	maj	måned,	kontakte	din	tidligere	
arbejdsgiver,	og	få	dagene	udbetalt.

Denne	regel	gælder	også	for	ansatte,	der	ved	ud-
gangen	af	april	måned	er	sygemeldt,	og	grundet	
længere tids sygdom ikke har haft mulighed for 
at	afholde	dagene.	Vær	opmærksom	på	at	reglen	
om de 3 uger SKAL overholdes.

Jan Guldmann
Gruppeformand

Peter Dyrborg
Grafisk	gruppe

Grafisk 
Gruppe

Grafisk Gruppe

Nye OK-satser pr. 1. marts 2019
Alle	genetillæg	i	de	2	overenskomster	skal	forhøjes	
med	virkning	fra	den	lønperiode,	hvor	den	1.	marts	falder.	
Dermed får du stigning for alle timer i lønperioden.

De nye satser er:
Emballageoverenskomsten:
Skifteholdstillæg - aftenskift ................. 24,41	kr.	pr.	time
Skifteholdstillæg - natskift ....................32,24	kr.	pr.	time	
Manglende varsel i.f.m. 
holddrift	og	overarbejde ................................. 192,52	kr.	

Den Grafiske Overenskomst:
Skifteholdstillæg - aftenskift .................23,54	kr.	pr.	time
Skifteholdstillæg - natskift ....................31,84	kr.	pr.	time
Manglende varsel i.f.m. holddrift ..................... 192,52	kr.	
Manglende	varsel	i.f.m.	overarbejde .................. 49,12	kr.

Fælles for begge overenskomster:
Mindsteløn .........................................119,65	kr.	pr.	time	

Fritvalgs-lønkonto:
Arbejdsgiverens	indbetaling	til	fritvalgskonto	stiger	til	4	%

Afdøde medlemmer i Grafisk gruppe

Æret være deres minde

Tove	Roenborg,	Århus
Palle	Juul	Klitgaard,	Randers

Flot foredrag 
om tiden i Grafisk Forbund
Godt	50	grafiske	medlemmer	deltog	da	3F	Grafisk	havde	fået	Bjarne	
Nielsen	til	Randers,	for	at	holde	foredrag	om	årene	i	Grafisk	Forbund	
fra 1993 – 1999.
Alle	var	enige	om,	at	det	var	en	kanon	oplevelse,	da	de	mange	gode	

historier	om	faglige	arbejdskampe	og	andre	forhold	blev	drøftet	og	alle	
fik	den	nye	bog	ganske	gratis	med	hjem.

- kom med dine krav
I	marts	2020	skal	de	2	grafiske	
overenskomster igen forhandles 
og vi vil gerne høre DINE krav 
til DIN overenskomst.

Kom	forbi	3F	Randers	og	tag	en	snak	
med	Grafisk	gruppe	om	kravene

Tirsdag den 2. april kl. 15 – 17 hos Jan Guldmann
Vi sørger for kaffe og kage – der er ingen tilmelding
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Kampmannsgade 41790 København VTlf. 7030 0300
Fax 7030 0301
industrigruppen@3f.dkwww.3f.dk

Weidekampsgade 80900 København CTlf. 7011 4545
Fax 3330 4499
hkprivat@hk.dkwww.hkprivat.dk

H.C. Andersens Boulevard 181787 København VTlf. 3377 3377
Fax 3377 3300
di@di.dk
di.dk

DEN GRAFISKE OVERENSKOMST

Grakom Arbejdsgivere

Helgavej 26

5230 Odense M

Tlf. 63 12 70 00

grakom@grakom.dk

www.grakom.dk 

Danske Mediers 

Arbejdsgiverforening

Pressens Hus

Skindergade 7

1159 København K

Tlf. 33 97 40 00

dma@mediearbejdsgiverne.dk 

www.mediearbejdsgiverne.dk

HK/Privat

Weidekampsgade 8

Postboks 470

0900 København C

Tlf. 70 11 45 45

hkprivat@hk.dk

www.hkprivat.dk 

3F/Industri (Emballage)

Kampmannsgade 4

1790 København V

Tlf. 70 30 03 00

Industrigruppen@3f.dk

www.3f.dk
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Jan Guldmann



NAVN ANSATTE UGELØN/TIMELØN

All Creative         1 Kr. 5.989 / Kr. 161.86
CCL	A/S,	Randers	 								13	 Kr.	6.253	/	Kr.	169.00
Flexo	Print	 6	 Kr.	5.402	/	Kr.	146.00
L.B.Stanseforme,	Hornslet	 									2	 Kr.	6.475	/	Kr.	175.00
Lanng’s	Emballage,	Randers	 							14	 Kr.	5.727	/	Kr.	154.79
Limo	Etiketter,	Randers	 								18	 Kr.	6.216	/	Kr.	168.00
Peterson,	Randers	 								137	 Kr.	6.131	/	Kr.	165.70
Provinsforlaget          5 Kr. 5.809 / Kr. 157.00
Randers Vacuum Plast         1 Kr. 6.364 / Kr. 172.00

Gennemsnit for 3F Grafisk Randers:              Kr. 6.113 / Kr. 165.20   

Lønstatistik – januar 2019
Her	bringes	lønstatistik	over	grafiske	arbejdspladser	i	3F	Randers.	
Lønningerne	er	fra	november	2018	og	indgår	i	branchens	lønstatistik,	
som	omfatter	grafiske	arbejdspladser	på	landsplan.	
Denne	lønstatistik	er	bragt	i	"Pak	&	Papir"	i	februar.

Sæt kryds lørdag 
den 30. marts kl. 10.00 

Grafisk gruppe holder 

GENERALFORSAMLING
Tilmelding	til	gruppen	den	27.	marts	vedr.	spisning

65 års jubilæum 
på Peterson
Henrik Knudsen og Lars Henrik Pedersen har i 
fællesskab	fejret	65	års	jubilæum	på	fabrikken.
Henrik med 40 års og Lars Henrik med 25 
års	god	indsats	og	opbakning	til	3F	og	den	
faglige klub.

Grafisk	gruppe	kom	forbi	med	gaver	og	ønsker	
begge	jubilarer	et	stort	tillykke	og	tak	for	indsatsen.

Ordrenedgang på Peterson
Som	resten	af	bølgepapbranchen	oplever	Peterson	
lige	nu	en	nedgang	i	produktionen.
For	at	afhjælpe	dette	har	man	igangsat	et	antal	

ugers	IT-kursus	på	Tradium,	så	mindst	75	ansatte	
kan få dette kursus – selvfølgelig med fuld løn.

Desværre har man også afskediget ca. 10 an-
satte,	men	vi	håber	ordrerne	snart	kommer	igen,	
så	man	kan	få	de	opsagte	genansat.
Man	har	også	opsagt	fabrikschefen,	men	med	

en forventet snarlig nyansættelse.

3F Randers og arbejdsmiljø-
repræsentanter fra Peterson 
holdt møde
De	4	valgte	AMR	fra	Peterson	og	TR,	Lone	Michelsen,	var	i	februar	
til	møde	i	3F	Randers	med	gruppeformand	Jan	Guldmann.

Her drøftede man bl.a. hvordan man kan sikre mere synlig-
hed	og	intern	viden	blandt	kollegerne	omkring	arbejdsmiljøet	
på	fabrikken.
Ligeledes	blev	den	interne	organisering	af	sikkerhedsarbejdet	

gennemgået	–	og	de	4	AMR	og	TR	vil	nu	følge	op	på	de	drøftede	
tiltag.
Grafisk	gruppe	vil	spændt	følge	det	videre	arbejde.

 

De 4 AMR - fra venstre Hans Kristensen, 
Karina Bødker, Käthe Borup og Jan Godiksen.

Peterson fik besøg af Forbundsformanden
Forbundsformand	Per	Christensen	var	sammen	med	beskæftigelses-
ministeren	og	gruppeformand	Jan	Guldmann	på	besøg	på	Peterson	
den	21.	januar.
Formålet	var	at	blive	klogere	på	produktionen	på	et	bølgepapfabrik,	
og	samtidig	fik	ledelsens	positive	udmelding	på,	at	man	henover	de	
kommende	år	vil	investere	yderligere	140	millioner	kroner	på	fabrikken.
 

Kartonnagearbejder Henrik Kjær og Per Christensen
ved en af de nye maskiner.

Til venstre 
Lars Henrik Pedersen 
sammen med 
Henrik Knudsen. 
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Ellen Petersen
Gruppeformand

Per Bundgaard
Faglig	sekretær

industri 
Gruppen

Mere	fra	industrigruppen	på	side	25
industriGruppen

Indsend krav til Industriens Overenskomst 2020

Industrigruppen holder møde
Mød	op	torsdag	den	21.	marts	2019	kl.	16	–	17
i	Industrigruppens	mødelokale	1.	sal,	Tronholmen	9.	
8960 Randers SØ.

Husk at krav til ovennævnte 
overenskomst SKAL være 
industrigruppen	i	hænde	
senest torsdag den 21. marts 2019. 

Indsend	dine	OK	2020	krav	til:
Træ- og Møbeloverenskomsten (DI)
Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten (Dansk	Byggeri)
Piano- og Orgeloverenskomsten (DI)

Krav	hertil	skal	være	industrigruppen	i	hænde	
senest	torsdag	den	12.	april	2019.

Vi	deltager	gerne	i	fyraftensmøder	på	virksom-	
hederne til drøftelse og indsamling af kravene. 

Sæt kryds
torsdag 

den 28. marts
kl. 18.30.

(spisning kl. 18) 

Industrigruppen 
holder 

GENERAL-
FORSAMLING
Tilmelding	til	gruppen	

den 22. marts 
vedr.	spisning.

 

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 

Skal I have CO-INDUSTRIS samarbejdspris 2019?
Har	I	et	godt	samarbejde	mellem	medarbejdere	og	ledelse	på	jeres	virksomhed?	Så	
er	det	måske	jer,	der	skal	modtage	CO-industris	Samarbejdspris	2019.	

Det	gode	samarbejde	trives	på	rigtig	mange	arbejdspladser.	Det	vil	CO-industri	gerne	
sætte	fokus	på	og	finder	derfor	en	gang	om	året	frem	til	en	virksomhed,	hvor	samar-
bejdet	er	særligt	godt	og	kårer	virksomheden	med	samarbejdsprisen.	Der	er	hæder,	
flot	omtale,	diplom,	og	en	kontant	anerkendelse	på	spil.	Sidst	men	ikke	mindst	følger	
statuetten	”Balance”	af	kunstneren	Stiig	Kalsing	med.	Den	symboliserer	netop	den	
balance,	der	bør	være	i	samarbejdet	mellem	arbejdsgiver	og	lønmodtagere.	

Skal	det	være	jeres	virksomhed	i	år?	Så	er	det	nu	jeres	tillidsrepræsentant	skal	sen-
de	en	indstilling.	CO-industris	Samarbejdspris	er	for	virksomheder	med	industriens	
overenskomster.

Send	indstillingen	via:	www.co-industri.dk/DA/samarbejdspris	eller	send	en	sms	til	
1940,	hvor	du	skriver	SAMPRIS	+	virksomhedens	navn	+	dit	navn,	så	bliver	du	kon-
taktet af CO-industi. 

Skal din arbejdsplads have CO-industris Samarbejdspris?
7. juni er sidste dag for indsendelse.

Jeg	ser	gerne,	at	prisen	kommer	til	Randers.	Tænk,	hvis	vi	har	en	virksomhed	som	
medarbejderne	indstiller	til	denne	pris.	Det	vil	være	flot.

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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Medlemsmøde om den nye ferielov... se bagsiden
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Årets tillidsvalgte i 3F i 2018 
Der	var	stående	klapsalver	i	3F’s	hovedbestyrelses-
sal,	da	fire	tillidsvalgte	kunne	bryste	sig	af	at	kalde	
sig Årets Tillidsvalgte 2018.
Ingen	af	de	fire	tillidsvalgte	anede,	at	de	var	ble-

vet	indstillet	til	prisen,	så	da	de	fik	en	mail	om,	at	
de	havde	vundet	titlen	som	Årets	Tillidsvalgte	2018,	
var de mildest talt overraskede.

-	 Jeg	 ringede	 ind	 til	 afdelingen	 for	at	høre,	hvad	
det	nu	var	for	noget,	fortæller	Tommy	Sloth,	der	er	
tillidsrepræsentant	 hos	 Thermo	 Fischer	 Scientific	
ved Roskilde.
Glenn	 Pedersen	 fra	 Vej	 og	 Park	 i	 Vallensbæk	

var	også	meget	overrasket	over,	at	han	havde	fået	
prisen.
-	Det	er	jo	et	kæmpe	skulderklap,	som	gør,	at	

man	vil	give	det	en	ekstra	skalle,	forklarer	Glenn	
Pedersen.
Ingrid	Caroline	Andersen	fra	Vej	og	Park	i	Søn-

derborg var stolt over at modtage titlen som Årets 
Tillidsvalgte 2018 fra Region Syddanmark.
-	 Det,	 at	 kollegerne	 har	 indstillet,	 det	 varmer	

virkeligt.
Tillidsrepræsentant	i	33	år,	Jens	Erik	Jensen,	har	

snart	50	års	 jubilæum	på	sit	arbejde	hos	Sekura	
Cabins	i	Randers.	I	33	år	har	han	været	tillidsrepræ-
sentant	samme	sted.	Det	var	ham,	som	på	de	fire	
tillidsvalgtes	vegne	var	oppe	og	sige	tak	for	prisen.
-	Vi	er	glade	og	stolte	over	at	have	fået	prisen.	

Det	var	der	altså	ingen	af	os,	der	havde	regnet	med.

Har I husket lønforhandling 
1. marts 2019 på din arbejdsplads?
En	undersøgelse	viser,	at	ca.	40%	af	alle	industriarbejdere	
ikke	havde	haft	en	lokal	lønforhandling	i	2018,	selvom	over-
enskomsten	foreskriver,	at	man	har	ret	til	en	lønforhandling	
en	gang	om	året,	pr.	1.	marts.
Vi	ved	godt,	at	en	del	har	lavet	3.	årige	aftaler	som	dækker	

hele	overenskomstperioden.	Men	alle,	som	ikke	har	lavet	en	
sådan	aftale,	skal	huske	at	gøre	krav	på	sin	ret	og	bede	om	
en lønforhandling.
Vi	skal	herudover	opfordre	jer	til	at	ringe	jeres	løn-resultat	

ind	til	os,	således	at	vi	igen	i	år	kan	lave	en	lønstatistik.	

 

Satsændringer pr. 1. marts 2019
Husk,	at	ændringen	sker	for	hele	lønperioden,	
hvor den 1. marts indgår 

INDUSTRIENS OVERENSKOMST
Mindstebetalingssatser	for	timelønsarbejde	§22	
for	timelønsarbejde	pr.	time	udgør	pr.	1.	marts	2019:
For	voksne	arbejdere .................................. 119,65	kr.	
For	arbejdere	under	18	år ..............................68,90	kr.

Overarbejde §13 
Første	og	anden klokketime 
efter	normal	arbejdstid: ................................40,55	kr.	
Tredje	og	fjerde klokketime 
efter	normal	arbejdstid: ................................64,75	kr.	
Femte	klokketime	og	derefter indtil 
den	normale	arbejdstids	begyndelse: ........... 121,15	kr.

Forskudt tid §14
Fra	kl.	18.00-22.00	 ..........................kr.	26,85	pr.	time
Fra	kl.	22.00-06.00	 ..........................kr.	43,75	pr.	time
Påbegyndes	arbejdet	efter	
kl. 24.00 betales  ..............................kr.	51,65	pr.	time

Skiftehold §15
Hverdage fra kl. 18.00-06.00  ............kr.	41,50	pr.	time
Weekend lørdag efter kl. 14.00
til mandag morgen  ..........................kr.	88,85	pr.	time

Fritvalgskontoen	§25 ................................Stiger	til	4%
(de	der	ikke	får	fuld	løn	på	SH-dage,	skal	yderligere	betales	4%)

TRÆ- OG MØBEL OVERENSKOMSTEN
Mindstebetalingssatser	for	timelønsarbejde
Voksne  ......................................... kr.	119,25	pr.	time
Unge under 18 år  .............................kr.	72,90	pr.	time

Forskudt tid §3
Fra	kl.	18.00-22.00	 ..........................kr.	34,05	pr.	time
Fra	kl.	22.00-06.00	 ..........................kr.	38,85	pr.	time
Påbegyndes	arbejdet	efter	
kl. 24.00 betales ...............................kr.	50,45	pr.	time

Skiftehold
Hverdage efter kl. 18.00 ....................kr.	41,50	pr.	time
Weekend efter lørdag kl. 14.00
til mandag morgen ...........................kr.	88,85	pr.	time	

Fritvalgskontoen ......................................Stiger	til	4%
Den faglige klub 
havde indstillet 
Jens Erik Jensen 
som årets tillids-
repræsentant fra 
Midtjylland. Og 
naturligvis var Jens 
Eriks hustru Anne 
Grete ved hans 
side ved hyldesten 

som hun også er i hverdagen, når Jens Erik bruger 
meget af sin arbejds- og fritid på fagligt arbejde. 

Den	stolte	formand	i	3F	industrigruppen	Ellen	Petersen	
siger	”Det	er	så	fortjent,	at	Jens	Erik	har	modtaget	
prisen,	som	er	det	fornemste	et	menneske	kan	opnå	
-altså	at	være	valgt	som	tillidsrepræsentant	og	få	
kollegaernes	anerkendelse.	Det	er	da	flot”



Klaus Jensen
Faglig	sekretær

Lars Andersen
Faglig	sekretær

Morten Jørgensen
Faglig	sekretær

8  

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

Teser om livets sandheder
Det er ikke nok at kende livets sandheder, man skal også videregive hvad man ser 

at rummeligheden ikke behøver megen plads og er forbundet med tålmodighed 

at skønt hele verden behøver kærligheden, kan to samtidig have den for sig selv 

at menneskehedens gener er en familie, i tæt samhørighed med naturen 

at krigen og volden kun er skabt, af vores svagheder og afmagt 

at vores had og intolerance, fremkommer med uvidenhed og frygt 

at lykken kun kan opnås af dem, som giver den videre til andre 

at håbet er til for alle mennesker, der ikke fornægter andre deres tro

at den som kun jager rigdomme, altid ender med at føle sig forfulgt

at verdens grådigheder vil ophøre, når forbrugeren ikke længere eksisterer

at se døden i øjnene er at erkende, livet er til for dem der kommer efter

at sorg ikke er til dem man mister, men fordi man mister dem

at friheden ikke vil kunne opnås, før vi kan acceptere at alle har den

at fællesskab ikke er et naturligt ønske, men skal tillæres af menneskeheden 

at personligheden er det indre ego, som afspejler sig i skallen udenpå

at skønt intellektet kan være forskelligt, gør viden alene ingen mere menneskelig

at kun de få bliver hårdt ramt, hvis vi afskaffer kapitalismen.

Sæt kryds 
torsdag den 21. marts

kl. 19.00. (spisning kl. 18) 

Byg, Anlæg og GLS 
holder 

GENERAL-
FORSAMLING
Hurtig	tilmelding	til	gruppen

	vedr.	spisning.

 

Medlemsmøde	for	ALLE	medlemmer	i	3F	Randers

Få styr på den 
NYE FERIELOV 
med overgangsbestemmelser
Onsdag	den	3.	april	kl.	17	-	ca.	18.30	i	3Fs	kantine,	
Tronholmen 9. Der vil være kaffe og franskbrøds-
madder fra kl. 16.30–17
Læs på bagsiden omkring tilmelding... 
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Djursland

Tilmelding:
kim.ryom@3f.dk 
flemming.otkjaer@3f.dk

KOM TIL 
BYGGEGRUPPENS 
MØDE OM OK20
19/3 2019 KL. 17.00

3Fs Byggegruppe inviterer til medlemsmøde, 
hvor vi gerne vil sætte gang i en fælles debat 
om, hvad der rør sig på byggepladserne, og 
hvad I oplever i jeres hverdag. 

Mødet foregår:
3F Randers, Tronholmen 9, 8960 Randers

Spisning fra kl. 17.00.

Vil du være med til at snakke OK20 
sammen med kolleger, så deltag i 
mødet.Vi håber på at møde en  
masse engagerede medlemmer.

Vi udsendte den 29. januar 2019 mail til medlemmerne vedrørende OK 2020 møde i afdelingen. 
I får denne påmindelse, med håbet om I modtager bladet 

inden den 19. marts så I kan nå at deltage.
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Jens Laursen
Gruppeformand

Henrik Amby
Faglig	sekretær

transport
Gruppen

Allan Jensen
Faglig	sekretær

transportGruppen

I skrivende stund er der ca. 1 måned til ge-
neralforsamlingen	i	gruppen.	Vi,	i	bestyrelsen	
har	selvfølgelig	travlt	med	at	forberede	den,	
med	beretning,	valg	osv.		
Bestyrelsen	og	jeg	håber	naturligvis	på	en	

stor deltagelse ved generalforsamlingen. Husk 
på	det	er	her	hvor	du,	som	medlem,	kan	sætte	
dagsordenen	og	være	medbestemmende	på	
hvilken	retning	3F	Randers	Transportgruppe	
skal styres hen ad. 
Derfor	mød	op	og	lad	din	mening	tælle.

Noget	andet	der	også	står	lige	overfor	os	alle,	
er	et	kommende	valg	til	folketing.	Vores	opfor-
dring	skal	være	til	jer	alle	om	at	sætte	dags-
ordenen	ved	valgmøder,	arrangementer	osv.	
Spørg	kandidaterne	om	tilbagetræknings-

alderen,	spørg	om	pension,	sygdom,	spørg	
dem	om	de	urimelige	nedskæringer	på	ar-
bejdstilsynet,	spørg	dem	om	de	ikke	vil	sikre	
arbejdsmiljøet	for	alle	arbejderne,	spørg	dem	
om	hvorfor	vores	syge	kammerater,	kollegaer	
og	 familie	 betyder	mindre	 end	 økonomien,	
spørg	dem	om	hvorfor	en	3F’er	skal	dø	med	

arbejdstøjet	på	mens	de	selv	kan	gå	på	pen-
sion som 60-62-årig.
I	det	hele	taget	sæt	dagsordenen,	og	gå	

til	dem.	Afkræv	dem	løfter,	og	ja	det	er	kun	
valg	løfter,	men	vi	skal	blive	ved	og	ved	med	
at	påvirke	politikkerne	indtil	de	lytter	og	laver	
deres møg om.  
Her	ved	et	valg	har	vi,	almindelige	menne-

sker,	chancen	for	at	rydde	ud.
Vi	håber,	en	kommende	rød	 regering	så	

ikke gentager Helle Thorning’ succes med at 
lave	en	såkaldt	”rød”	regering,	som	så	fører	
den	mest	blå/sorte	politik	der	længe	er	set.	
Vi	må	holde,	især	socialdemokraterne,	fast	

på	at	de	bør	være	et	arbejderparti,	og	at	de	
må	føre	en	arbejdervenlig	politik.	

3F	skal	efter	vores	mening,	samarbejde	med	
alle	partier	og	lister	der	vil	3F’	medlemmer	
det	bedste.	Ligesom	3F	ej	heller	skal	være	
bange	for	at	kritisere	vennerne,	i	fald	de	laver	
det samme svineri som under Helle Thorning 
regeringen.  

Men ligesom med overenskomstafstem-
ninger,	generalforsamling	osv.,	så	er	det	dem	
der stemmer som bestemmer.
Derfor	sørg	for	at	dine	kollegaer,	din	familie	

og du selv får stemt her ved det kommende 
folketingsvalg og EU-valg.

Med ønsket om et dejligt forår til alle.

Jens Laursen, 
Gruppeformand. 

Sæt kryds onsdagden 20. marts 
kl. 18.30. (spisning kl. 18)
Hurtig	tilmelding	til	gruppen	vedr.	spisning. 
Transportgruppen holder 

GENERALFORSAMLING

Medlemsmøde	for	ALLE	medlemmer	i	3F	Randers

Få styr på den NYE FERIELOV med overgangsbestemmelser
Onsdag den 3. april kl. 17 - ca. 18.30 i 3Fs kantine, Tronholmen 9. 
Der vil være kaffe og franskbrødsmadder fra kl. 16.30–17

Læs på bagsiden omkring tilmelding... 
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En tillidsmand takker af
Vi havde æren af at deltage i 
Den faglige klub hos Lemwigh-Müller’ fest. 

En	fest	hvor	blandt	andet	tillidsmand,	bestyrelsesmedlem,	lands-
klubformand mv. Kim Stæhr Christensen takkede af som tillidsmand. 
Kim	blev	hædret	af	den	nyvalgte	tillidsmand	Henrik	(HC),	som	

holdte	en	fremragende	og	bevægende	tale	til	Kim.	Kim	har	jo	væ-
ret	tillidsmand	i	knap	30	år,	og	det	er	selvfølgelig	nogle	store	sko	
HC	skal	fylde	ud.	Vi	er	ikke	i	tvivl	om	at	det	skal	HC	nok	kunne,	
det er trods alt en virksomhed med et stort og beundringsværdigt 
sammenhold,	ikke	mindst	100%	organiseret.	Det	er	der	deres	styr-
ke	ligger	og	deri	sammenholdet	ligger.	I	øvrigt	så	har	Kim	jo	fået	
endnu	en	titel,	idet	han	er	nyvalgt	arbejdsmiljø	repræsentant.	Så	
helt	sluppen	det	faglige	arbejde	har	Kim	heldigvis	ikke.	

Vi fra kontoret ønsker både Kim, HC og alle kollegaerne stort 
tillykke med de nyvalgte, og samtidig siger vi tak for at vi 
kunne deltage i jeres dejlige fest.

På kontorets vegne
Jens Laursen Gruppeformand. 

Denne ”snak” mellem to 
unge	ansatte	opstod	efter	
deres	arbejdsplads	gik	
konkurs. Vi synes vores 
medlems afsluttende svar 
er så fantastisk rammende 
at vi efter aftale med vores 
medlem har valgt at vise 
den her i bladet.

Transportgruppen	
skal	opfordre	alle	sine	
medlemmer til at 
efterfølge det viste 
eksempel	overfor	
eventuelle usolidariske 
ikke-medlemmer.

AFLYSNING
En servicemeddelelse angående vores tur til København, 
sammen med Offentlig gruppe.

Den er desværre aflyst for i år, grundet formandsskiftet 
hos offentlig gruppe. Forhåbentlig vender den stærkt til-
bage i 2020. 

Jens Laursen, 
Gruppeformand. 

Hvorfor? 
– derfor!
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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

Misbrug af Facebook 
ved ansættelse og fyring 
Her	bringer	vi	en	konkret	situation	oplevet	af	en	af	vores	medlemmer.

Medlemmet	bliver	ansat	den	1.	maj	2018	i	en	café	uden	overenskomst	og	får	et	ansættel-
sesbevis,	med	en	anført	timeløn	på	115	kr.	Timetal	er	ikke	oplyst,	og	der	er	en	opsigelses-
periode	på	14	dage.	
En	lørdag	aften	kl.	00.16	modtager	vores	medlem	en	besked	via	Facebook	om,	at	arbejds-

pladsen	har	fået	nye	ejere,	og	at	sidste	vagt	er	mandag	aften.		
Den	nye	ejer	startede	om	tirsdagen	og	havde	eget	personale	med.		

Vi	rettede	henvendelse	til	indehaveren,	og	gjorde	opmærksom	på,	at	de	vagter	der	er	fast-
lagt	skulle	der	betales	for,	samt	at	der	er	et	opsigelsesvarsel.	
Arbejdsgiveren	foretog	sig	intet.	

Vores	advokat	kontakter	virksomheden	og	vores	medlem	fik	sit	tilgodehavende	på	17.840	kr.	
Således endte denne sag godt for vores medlem. 

Det	er	dog	vores	oplevelse,	at	det	med	at	ansætte	og	fyre	via	facebook	er	en	metode,	som	
ofte	anvendes.	Det	er	ikke	noget	vi	på	nogen	måde	anser	som	rimeligt,	men	har	bragt	dette	
eksempel	for	at	sikre	at	ingen	medlemmer	oplever	et	tilsvarende	problem.	

Kontakt os straks hvis sådan noget skulle opstå for dig

Tag med servicegruppen på en spændende udflugt 

Sandskulpturer og saltcenter
Lørdag den 25. maj 2019 kl. 8.00. Tag	med	servicegruppen	på	en	bustur	til	Blokhus,	hvor	
vi	skal	besøge	saltcentret	i	Blokhus,	se	de	smukke	sandskulpturer	i	Hune,	
og	stedet,	hvor	Klarborg	Nisserne	holder	til.	

Vi	starter	fra	3F	Randers	kl.	8.00,	hvor	vi	medbringer	kaffe,	rundstykker	og	
en	lille	èn,	til	halsen,	mens	turen	går	nordpå	via	Limfjordsbroen,	
med udsigt over den smukke havnefront i Ålborg til Saltcentret i Blokhus. 
	 Her	får	vi	en	fortælling	om	stedet,	hvor	de	syder	salt	med	solenergi	
og	får	tid	til	at	kigge	på	tingene,	inden	turen	går	til	restaurant	
Nordstjernen,	der	ligger	midt	i	Blokhus.
 Her får vi en lækker buffet med en øl eller vand efterfulgt af fri leg 
i	byens	gader	i	ca.	1	times	tid	inden	turen	går	videre	til	Hune,	
hvor	vi	skal	se	de	berømte	sandskulpturer	og	
Klarborg	”nissernes	hjemsted”

Turen	er	for	ordinære	medlemmer	af	servicegruppen,	
prisen	er	150	kr.	pr.	deltager,	vi	har	50	pladser	til	fordeling	efter	
”først	til	mølle”	princippet.
Tilmelding	til	Susanne	på	tlf.	30676370	senest	10.	maj	2019
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Klubber under 
servicegruppen
Jeg	vil	blot	erindre	jer	medlemmer	
om,	at	vi	har	3	klubber	tilknyttet	
vores	servicegruppe	og	som	er	
åbne for nye medlemmer. Er du 
interesseret i at være med i en 
af disse klubber kan du kontakte 
gruppen	for	nærmere	info

Senior Laksen 
En	efterløns	/pensionist	klub,	
bestående af rengørings og 
serviceassistenter fra det 
gamle KAD.

Klubbens medlemmer mødes 
ca.	2	gange	pr.	måned	til	
forskellige arrangementer.

Moppen
En	klub	for	erhvervsaktive	3Fére,	
der	arbejder	som	rengørings-	og	
serviceassistenter.

Klubbens medlemmer mødes 
1	gang	pr.	måned,	og	snakker	fag-
ligt samt afholder arrangementer 
mv. for klubmedlemmerne.

Kobberpanden
En	klub	for	efterlønner	og	pen-
sionister,	der	har	arbejdet	under	
restaurationsbranchen /Horesta

Medlemmerne mødes ca. 1 gang 
hver anden måned.

Susanne Hansen

Lønsatser 
pr.	1.	marts	2019	for	ansatte	indenfor	Hotel	og	Restauration.
Dette er de i overenskomsten aftalte minimale lønninger, 
hvorfor lønnen endeligt forhandles på den enkelte arbejdsplads.
Faglært	gastronom:	 ............................................138,95	kr.	pr.	time	
Faglært	Receptionist:	 ..........................................138,95	kr.	pr.	time	
Medhjælper	/	housekeeping	: ................................124,74	kr.	pr.	time	
Ufaglærte	Gastronomer:	 .....................................126,77	kr.	pr.	time	
Tjener	fastløn:	 ....................................................152,01	kr.	pr.	time	
Cafe	servering:	 ................................................... 137,18	kr.	pr.	time	
Aftentillæg:	kl.	18.00	til	kl.	24.00 ........................... 18,96	kr.	pr.	time	
Lørdagstillæg:	kl.	14.00	til	kl.	24.00 ........................ 18,96	kr.	pr.	time	
Søndagstillæg:	kl.	00.00	til	kl.	06.00 ....................... 25,90	kr.	pr.	time	
Kontakt:	Jonna.lauritsen@3f.dk	for	yderligere	information.	

Sæt kryds
tirsdag 
den 26. marts 
kl. 18.45
(spisning kl. 18)
Tilmelding	til	gruppen	
den	22.	marts	vedr.	spisning.

Servicegruppen holder 

GENERAL-
FORSAMLING

Sæt X
Husk at I allerede nu skal begynde, at tænke over 
kravene til overenskomstforhandlingerne i 2020 og 
sende dem til 3F. 

3F Servicegruppen afholder 

FYRAFTENSMØDE 
den 6. juni kl. 17.00,

hvor vi gennemgår jeres krav til OK 2020

Forbundssekretær	Nina	Vedel	
Møller	deltager	for,	at	
orientere	om	den	nye	ferielov,	
der trådte i kraft 1.1.2019.

Servicegruppen havde den glæde, at kunne overrække 
serviceassistent nålen til de fire 3Fére, der 20. december 
2018 har gennemgået erhvervsuddannelsen til hospitals-
serviceassistenter på Regionshospitalet i Randers.

Et	stort	tillykke	fra	gruppen	til	Dorthe	H.	Thegen,	
Lotte	B.	Jensen,	Jette	Ulriksen	og	Xenia	Børgesen
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Bjarne	Kehlet
Gruppeformand

offentliG
Gruppe

offentliG Gruppe

Jeg	nåede	alligevel	at	sende	et	par	ord	til	bla-
det	selvom	jeg	troede	det	var	sidste	gang	i	
forrige	blad.	Det	er	jo	altid	et	privilegium	at	
have ordet - i starten var man ydmyg om-
kring	det	at	tage	ordet,	og	det	var	jo	både	
det skrivende og det talende. Store forsam-
linger	kunne	være	skræmmende,	og	levering	
af stof til bladet kunne også trække tænder 
ud,	men	hele	den	problematik	ændrer	sig	jo	
til,	at	man	gerne	vil	have	ordet,	og	helst	tit	
og	ofte.	Men	jeg	er	også	vidende	om,	at	min	
officielle	slutdato	er	nært	forestående.

Det skal dog ikke afholde mig fra lige at 
kommentere	på	den	almene	situation.	

Vi	har	et	nært	forestående	Folketingsvalg,	og	
i	skrivende	stund	peger	alt	jo	på	et	statsmi-
nisterskifte	til	et	såkaldt	rødt	flertal,	men	der	
er	også	lagt	op	til	en	mulig	mindretals	rege-
ring kun bestående af Socialdemokraterne. 

Et tema efter valget vil være tilbagetræk-
ning	 for	nedslidte	medlemmer,	og	en	 tidlig	
pension	af	 en	eller	 anden	art,	 og	 lige	nu	 i	
valgkampen	er	der	jo	ingen	grænser	for,	hvor	
mange	idéer	der	kommer.	
Jeg	er	derfor	meget	spændt	på,	hvor	den	

lander,	og	om	al	den	venlighed	og	velvillighed	
er	intakt	når	valget	er	overstået,	og	noget	af	
det,	som	barsles	med	medfører	jo	også	en	
større indtægtsnedgang.
Jeg	kan	derfor	godt	blive	bekymret	for,	at	

det	 bliver	med	 laveste	 fællesnævner,	 men	
vil	være	optimist	lige	til	det	sidste.	I	guldstol	
er der dog ingen som bliver båret i. Da fol-
kepensionen	også	er	lille,	skal	det	helst	ikke	
blive nogle økonomiske trængte år man har 
tilbage,	og	særlig	efter	man	har	slidt	sin	krop	

totalt	op.	Mit	store	ønske	er	derfor,	at	det	vil	
blive anstændigt det man tilbydes og uden den 
sædvanlige	kassetænkning,	hvor	budgetter	
er	vigtigere	end	folks	almene	velbefindende.	
Det	skal	ikke	være	nogen	hemmelighed,	at	

jeg	i	den	grad	ønsker	mig	en	anden	regering	
og	stadig	tror	tingene	lettere	går	vores	vej	
med	et	rødt	flertal,	da	vejen	til	magten	gerne	
skulle blive kortere. Også med de efterføl-
gende	trepartsforhandlinger,	hvor	vi	virkelig	
får chancen for at byde ind med det vi synes 
er	godt,	og	som	vil	gavne	os	lønmodtagere.

En	anden	ting	er	jo	måden,	der	tænkes	på	
overordnet,	hvor	denne	regering	har	set	som	
deres	fornemmeste	opgave,	at	spare	på	en	
masse	dumme	områder,	for	derefter,	at	sæn-
ke	skatten	for	de	rige,	så	deres	dyre	biler	er	
mindre afgiftstyngede. Men ikke dem vi med 
normale	indkomster	har	råd	til	at	købe.	Forhå-
bentlig bliver disse afgifts- og skattelettelser 
rullet	tilbage	efter	et	valg,	selvom	traditionen	
viser noget andet.

Udlændingeområdet har ved de seneste 
valg	betydet	enormt,	og	har	virkelig	været	
med	til	at	skærpe	tonen	i	valgkampen.	Jeg	
håber	aldrig,	at	den	debat	bliver	så	fremtræ-
dende	og	styrende,	så	de	mest	fjendske	vil	få	
vind	i	sejlene.	Når	man	kigger	på	flere	lande	
omkring os er det desværre den samme ten-
dens,	og	hvor	hadet	er	meget	fremtrædende.

Og den store sherif ”Onkel Donald” går 
desværre	i	spidsen	med	den	mest	afskyelige	
form	for	politik,	og	vil	åbenbart	ofre	alt	for	at	
bygge	mur	til	Mexico	for	at	hindre	besøg	fra	
fremmede,	som	leder	efter	et	tålelig	liv.	Efter	
hans mening må man endda gerne trække 
våben	mod	både	koner	og	børn,	men	det	mest	
utrolige	 er,	 at	 den	 amerikanske	 befolkning	
ikke engang er trætte af ham.

I	Danmark	er	der	også	folk	på	det	yderste	
højre,	som	kan	virke	en	smule	usympatisk.	
Jeg	kan	ikke	lade	være	med	at	tænke	på	kug-
lestøderen,	som	jo	ville	være	socialdemokrat,	
og	forsøgte	at	få	opstilling	der.	Jeg	tænker	
ofte	på	det	skrækbillede,	hvordan	han	kunne	
se ud i en socialdemokratisk dragt.
Han	endte	som	en	person,	der	for	enhver	

pris	skulle	være	med	”hvor	det	sner”	og	har	nu	
fundet	en	plads	hvor	han	kan	være	eksponent	
for	modbydeligheder,	og	han	ligner	også	en,	
der kan lide rollen. Det er måske mit største 
håb,	at	hverken	han	eller	hans	parti	opnår	
genvalg,	skulle	det	ske	vil	jeg	få	en	jubelaften.

Det er ikke en særlig god menneskelig 

Til medlemmerne 
i den offentlige gruppe
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Medlemsmøde	for	ALLE	medlemmer	i	3F	Randers	om:

Få styr på den NYE FERIELOV 
med overgangsbestemmelser
Onsdag	den	3.	april	kl.	17.00	–	ca.	18.30	i	3Fs	kantine,	Tronholmen	9.	
(der	vil	være	kaffe	og	franskbrødsmadder	fra	kl.	16.30	–	17.00)
Læs på bagsiden omkring tilmelding... 

Grundet	vores	formandsskifte	mv.,	har	jeg,	i	samråd	med	Transport-
gruppen,	besluttet	at	den	årlige	traditionsrige	tur	til	København	aflyses.	
Jeg	håber	naturligvis	at	min	efterfølger	sætter	en	ny	tur	op	til	2020.	
en	tur	jeg	vil	se	frem	til	at	deltage	i		som	gæst	☺

På gruppens vegne 
Bjarne Kehlet. 

egenskab at fryde sig over det går an-
dre	ilde,	men	jeg	vælger	her	at	gøre	en	
undtagelse.  
Vi	får	dagligt	tudet	ørerne	fulde	om,	

hvor	 godt	 det	 går,	men	 vi	 har	 stadig	
mennesker	på	kontanthjælp	som	gerne	
vil	have	et	arbejde,	men	som	har	rigtig	
svært	ved	træde	ind,	og	der	kan	selv-
følgelig	med	lidt	god	vilje	findes	plads	
et eller andet sted.   
Lad	dog	alle,	der	har	vilje	og	lyst	til	at	

arbejde,	få	lov	at	opleve	det	fællesskab,	
indhold	og	forbedret	økonomi	et	arbejds-
liv kan medføre - og sker det vil frem-
tiden for os alle se mere lys end i dag.

 

EKSTRA 
OMKRING 
NY FORMAND
I forbindelse med formandsskif-
tet,	har	vi	sendt	en	ansøgning	til	
afdelingsbestyrelsen	om	en	oplæ-
ringsperiode	på	en	måned	til	min	
afløser.	Forstået	på	den	måde,	at	
min	formandsperiode	vil	vare	indtil	
den nyvalgte har gået sammen mig 
i en måned. Dette har afdelingsbe-
styrelsen godkendt.
Den	 nyvalgte	 kan	 jo	 have	 en	

opsigelsesfrist	 fra	sit	nuværende	
arbejde,	som	vi	er	nødt	til	at	tage	
hensyn	til,	så	man	får	afviklet	sit	
gamle	job	på	en	ordentlig	måde.	

Jeg vil derfor være formand 
indtil den nyvalgte M/K har været 
i afdelingen sammen med mig i en 
måned,	så	vi	dermed	sikrer	en	god	
overgang.

Bjarne Kehlet  

AFLYSNING

Sæt kryds 
onsdag den 13. marts 
kl. 18.45.
(spisning kl. 18)
 

Offentlig gruppe holder 

GENERALFORSAMLING



Tanja	Corvenius
Jensen
Elev

16 - 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

Her er de nye regler:
Fra	1.	januar	2019	er	der	indført	et	
nyt	 opholdskrav,	 der	 skal	 opfyldes	
for	at	få	dagpenge	i	Danmark.	Op-
holdskravet	 betyder,	 at	 man	 skal	
have	opholdt	sig	lovligt	i	Danmark,	i	
EU-lande eller EØS-lande i mindst syv 
år inden for de seneste 12 år. Ud over 
opholdskravet	skal	man	stadig	opfylde	
de	kendte	regler	for	at	få	dagpenge,	
herunder et indkomst-/beskæftigel-
seskrav,	mindst	1	års	medlemskab	
af	en	A-kasse,	mv.

Opholdskravet
•	 I	2019	er	opholdskravet	fem	år	ud	
af	12.	Det	vil	sige,	at	du	kan	have	
opholdt	dig	uden	for	EØS-området	
i	op	til	syv	år

•	 I	2020	er	opholdskravet	på	seks	
år	ud	af	12.	Det	vil	sige,	at	du	kan	
haveopholdt	dig	uden	for	EØS-om-
rådet	i	op	til	seks	år

•	 Fra	2021	er	opholdskravet	på	syv	
år	 ud	 af	 12.	 Det	 vil	 sige,	 at	 du	
højst	kan	have	opholdt	dig	uden	
for	EØS-området	i	op	til	fem	år

Hvornår bliver man ramt?
Kravet	skal	opfyldes	af	alle,	der	sø-
ger	om	dagpenge	og	det	kan	ramme	
dig,	hvis	du	har	opholdt	dig	uden	for	
EU/EØS	(EU	+	Norge,	Lichtenstein,	
Schweiz	og	Island)	i	en	længere	pe-
riode. 
Opholdskravet	skal	opfyldes,	når	

du	skal	have	en	ny	dagpengeret.	Det	
er	altså	kun	hvis	du	mister	dit	arbej-
de,	kravet	kan	være	relevant	for	dig.	
Har	du	allerede	en	dagpengeret,	som	
du	ikke	har	brugt	op,	kan	du	bruge	
resten	 af	 dagpengeretten	 uden	 at	
skulle	opfylde	opholdskravet.	

Eksempel
Hvis du melder dig ledig i oktober 
2019	og	ikke	har	været	arbejdsløs	før,	
skal	du	have	opholdt	dig	i	Danmark	
(incl.	 Grønland	 og	 Færøerne),	 i	 EU	
eller andre EØS-lande i mindst 5 år 
inden for de seneste 12 år forud for 
ledigheden	for	at	få	dagpenge.	Bliver	
du	i	stedet	ledig	i	løbet	af	2020,	er	
kravet i stedet 6 år og fra 2021 og 
frem er kravet 7 år. 
Du	skal	ikke	opfylde	opholdskra-

vet,	hvis	du	har	gennemført	en	Inte-
grationsuddannelse	 (IGU)	og	søger	
om	dagpenge	umiddelbart	herefter.

Perioder i det øvrige udland, 
der kan tælle med
Der	er	situationer,	hvor	man	har	op-
holdt sig i lande uden for EU/EØS-om-
rådet,	som	kan	sidestilles	med	ophold	
i	Danmark.	Det	gælder	for	eksempel:
• Hvis du er udstationeret for en 

dansk myndighed eller en dansk 
virksomhed.

• Hvis du er i udlandet for at studere 
og	har	haft	bopæl	og	ophold	i	Dan-
mark umiddelbart før uddannelsen 
startede.

•	 Hvis	du	for	eksempel	er	udsendt	
for	Folkekirkens	Nødhjælp.

• Hvis du er gift/samlevende med 
en	person,	som	opfylder	en	af	be-
tingelserne	ovenfor,	og	I	har	haft	
fælles	bopæl	inden	udrejsen.

•	 Hvis	du	som	barn	har	været	udrejst	
med	dine	forældre,	kan	du	være	i	
det	øvrige	udland,	indtil	du	fylder	23	
år	og	stadig	opfylde	opholdskravet,	
når	du	kommer	hjem	til	Danmark,	
hvis	du	har	opholdt	dig	i	Danmark	
i	minimum	syv	år,	inden	du	fyldte	
18 år.

Opholdskrav og andre ydelser
Efterløn	-	opholdskravet	gælder	kun	
for	ret	til	dagpenge.	Derfor	skal	kravet	
ikke	opfyldes	i	forbindelse	med	efter-
lønsbevis eller overgang til efterløn
Feriedagpenge	–	for	at	få	feriedag-
penge,	skal	du	have	en	dagpengeret.	
Derfor kan kravet være relevant i for-
bindelse med a-kassens udbetaling 
af	 feriedagpenge,	 hvis	 du	 har	 haft	
en	dagpengeret,	der	er	udløbet	på	
ferietidspunktet
Sygedagpenge	 –	 Opholdskravet	

har	som	udgangspunkt	ingen	betyd-
ning,	hvis	du	bliver	syg	og	søger	om	
sygedagpenge.	Kun	i	de	tilfælde,	hvor	
retten	til	sygedagpenge	bliver	givet	
på	baggrund	af	en	ret	til	arbejdsløs-
hedsdagpenge,	skal	du	opfylde	op-
holdskravet	for	at	få	sygedagpenge.

Vær opmærksom på: 
Du skal selv kunne dokumentere de 
situationer,	hvor	du	har	opholdt	dig	i	
andre	EU/EØS-lande.	Det	er	en	god	idé	
at	gemme	dokumentationen,	da	det	
kan være svært at fremskaffe senere.

Særligt for danskere, der bor, 
eller har boet i England
Den 29. marts 2019 forlader England 
EU og det kan få betydning for dan-
ske	 statsborgere,	 der	bor	 eller	 har	
boet i England.
Vi	ved	desværre	ikke	endnu,	hvil-

ken	 betydning	 det	 får	 for	 opholds-
kravet hvis du har boet eller bor i 
England. 

Nye regler om opholdskrav
Det	er	rigtig	ærgerligt	når	udlændingepolitik	får	en	konsekvens	for	vores	medlemmer	i	A-kassen.	
A-kassen	i	3F	Randers	opfordrer	alle	som	er	omfattet	af	dette	til	at	kontakte	os.	
Det	er	vigtigt	ikke	bare	at	melde	sig	ud.	2019	er	et	valgår	og	vi	kan	da	håbe	på	at	denne	lov	
omskrives/fjernes	i	tilfælde	af	et	regeringsskifte.



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
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randers3F Randers 
hjælper sine medlemmer 
med at klage
3F	Randers	er	dybt	forarget	over,	at	man	har	vedtaget	disse	regler	–	og	specielt,	at	man	har	vedtaget	dem	med	tilbagevirkende	kraft.	Det	er	helt	uhørt,	at	man	på	denne	måde fratager medlemmer nogle rettigheder da havde ved deres	indmeldelse	i	A-kassen	–	og	endda	uden,	at	man	får	sit indbetalte A-kassekontingent tilbage. Det er aldrig set før.
3F	Randers	arbejder	sammen	med	3F	Forbundet	derfor	aktivt	på,	at	dette	bliver	ændret.

Vi	opfordrer	derfor	også	alle	berørte	medlemmer	til	at	indsende	en	klage	–	og	3F	Randers	hjælper	aktivt	vores	medlemmer hermed.

udbetalinGsoversiGt 2019
	 Indsendt	kort	 Til	disposition	 Seneste	
	 skal	være	 på	din	 rettelse	skal
Måned modtaget nemkonto være modtaget

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

Lige nu er 7 medlemmer 
i 3F Randers ramt af de nye regler.
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Anne	Sofie	Weile
Socialrådgiver

Charlotte	Jepsen
Hougaard
Socialrådgiver

social 
& Miljø
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Ring til 
afdelingen når 

du får en skade. 
Tlf. 70 300 936

Jo før du kommer, 
jo bedre chance 

har vi for 
at hjælpe dig.

Nyt om arbejdsmiljø i 3F Randers

Herfra Socialafdelingen vil vi orien-
tere	om,	at	der	kom	en	dom	i	Østre	
Landsret	fra	4.	maj	2018,	som	kendte	
kommunernes	tidligere	praksis	ulovlig	
med	hensyn	til	at	stoppe	udbetaling	
af	sygedagpenge	med	tilbagevirken-
de kraft.
Du	har	derfor	ret	til	at	få	genopta-

get	din	sag,	hvis	du	er	blevet	frakendt	
sygedagpenge	 eller	 ressourcefor-
løbsydelse i Jobafklaringsforløb med 
tilbagevirkende kraft.
Hvis	 du	 mener,	 at	 din	 sag	 om	

standsning	 af	 sygedagpenge	 eller	
Jobafklaringsforløb	kan	genoptages,	
så skal du rette henvendelse til Sy-
gedagpengeafdelingen	i	din	bopæls	
kommune.

Tilbagevirkende kraft
”Tilbagevirkende	 kraft	 betyder,	 at	
kommunen har standset udbetaling 
af	sygedagpenge	eller	ressourcefor-
løbsydelse	i	Jobafklaringsforløb,	før	
den	dag,	hvor	du	som	borger	modtog	
afgørelsen.

Forældelse:
Din sag kan være forældet. Det af-
hænger af en konkret vurdering i de 
enkelte sager.

Modregning:
Kommunen	skal	tage	stilling	til,	om	der	
skal	ske	modregning	i	andre	ydelser,	
du	har	fået	udbetalt	i	den	periode,	som	
kravet om efterbetaling handler om.

Dette	 skyldes,	 at	man	 ikke	 kan	 få	
udbetalt to ydelser til forsørgelse 
samtidig.

Hvis ovenstående giver anledning til 
spørgsmål	eller	du	gerne	vil	have	en	
drøftelse af om det kan være gæl-
dende for din sag – så er du meget 
velkommen til at ringe og få en tid i 
Socialafdelingen.

Charlotte Jepsen Hougaard.

Orientering om sygedagpenge
og ressourceforløbsydelse

2019	er	af	Fagbevægelsens	Hovedorganisati-
on	(FH)	blevet	udråbt	til	arbejdsmiljø	repræ-
sentantens	(AMR)	år	og	derfor	vil	vi	her	i	3F	
Randers også være med til at ”hylde” vores 
lokale AMR. 

Dette vil ske med forskellige arrangemen-
ter,	hvor	vi	håber	at	kunne	tiltrække	en	masse	
arbejdsmiljø	interesserede	til	nogle	spænden-
de fællesmøder og temaaftener.  

Vores mål er at vi kan samle en hel del af de 
AMR	og	 arbejdsmiljøinteresserede,	 der	 er	 i	
Randers til disse arrangementer. Vi ved det 
kan	lade	sig	gøre,	da	der	var	ca.1.700	AMR	til	
FH	opstartsmøde	på	Arbejdsmiljørepræsen-
tantens	år	i	Odense	den	8.januar	2019

En	hel	del	af	jer	AMR	har	allerede	hørt	fra	os,	
via	et	telefonopkald	fra	en	af	miljøudvalgets	

medlemmer,	der	har	
spurgt	lidt	ind	til	
din	oplevelse,	af	

det at være 
tillidsvalgt.

 

Vi har desværre ikke nået at få fat i alle AMR 
i	3F	Randers	endnu,	men	alle	AMR	vil	blive	
kontaktet her i 2019.
De	telefonopkald	vi	har	haft,	har	dannet	et	

billede	af,	hvad	det	er	for	generelle	problemer	
I slås med derude. Et af de hovedtemaer der 
har	været	gennemgående	i	vores	samtaler,	er	
det	psykiske	arbejdsmiljø	og	stress,	så	derfor	
har	vi	allerede	nu	satset	på	et	fyraftensmøde	
om	psykisk	arbejdsmiljø	og	stress.

Så	hold	øje	med	div.	opslag	både	i	3F	lokalbla-
det,	på	3F	Randers	hjemmeside	og	Facebook.

Arbejdsmiljøudvalget	i	3F	Randers	arbejder	på	
tværs	af	grupperne	og	består	af	22	arbejds-
miljø	interesserede,	som	mødes	5-6	gange	om	
året.		Her	udveksler	vi	erfaringer,	diskuterer	
aktuelle	emner	og	tager	på	virksomhedsbesøg.	
Vi	har	altid	plads	til	en	mere	på	holdet,	der	

interesserer	sig	 for	arbejdsmiljø	eller	som	i	
dagligdagen	er	AMR	på	sin	arbejdsplads.	Er	
det	noget	du	vil	deltage	i,	eller	har	interesse	
i,	så	kontakt	din	gruppe	i	3F	Randers,	som	vil	
sørge	for	at	du	kommer	med	på	holdet.

Miljøudvalget	forventes	at	være	på	banen	1.	
maj,	hvor	vi	sammen	med	LO	Randers,	er	med	
til	at	synliggøre	arbejdsmiljøet.

På arbejdsmiljøudvalgets vegne
Kristian Jensen
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Kom til et spændende fyraftensmøde
om det psykiske arbejdsmiljø
Tirsdag den 7. maj 2019 hos 
3F Randers, Tronholmen 9 i Randers
Vi	starter	kl.	17.00	med	et	måltid	mad,	
hvorefter selve mødet afholdes kl. 18 – 20
 
Rigtig mange medlemmer omtaler 
det psykiske arbejdsmiljø og stress 
som et af de største arbejdsmiljøproblemer
Derfor har vi fået Anne Helbo Jespersen 
til at holde oplæg omkring 
AMR & psykisk arbejdsmiljø og stress
 

Snyd ikke dig selv og dine kolleger 
-	men	tilmeld	dig	dette	spændende	møde
 
Tilmelding sker til din faglige gruppe i 3F Randers, senest mandag den 29. april

Hjælp til at fastholde dig på arbejdspladsen 
– også når du er ramt af sygdom, nedslidning eller et handicap
 

Kender	du	alle	muligheder	for	at	kunne	forblive	i	dit	nuværende	job	
selvom du ikke kan det samme som tidligere
 
• Måske er du blevet nedslidt, og ikke længere kan arbejde på fuld tid 
 eller med samme indsats?
 
• Måske er du blevet ramt af en skade/ulykke, 
 der gør at der er funktioner du ikke længere kan varetage?
 
• Måske har du et handicap, som gør at du skal have hjælp i dit arbejde?
 
• Måske har du en kronisk sygdom, 
 som ofte giver dig fravær og hvor du frygter for dit arbejde?
 
Så	kan	det	måske	være	en	rigtig	god	idé,	at	kontakte	os	i	socialafdelingen	i	3F	Randers,	og	her	høre	nærmere	om	
de	muligheder	for	hjælp,	som	findes
 
Det kan bl.a. være:
Indgåelse	af	aftale	om	en	§	56,	hvor	din	arbejdsgiver	fra	1.	sygedag	friholdes	for	betaling	af	din	sygeløn
Aftale	om	personlig	assistance,	hvor	din	arbejdsgiver	kan	få	betaling	til	en	kollega,	som	hjælper	dig	med	svære	
opgaver	eller	hvor	der	uden	udgift	for	arbejdsgiveren	kan	stilles	nødvendige	hjælpemidler	til	rådighed	for	dig
Indgåelse	af	aftale	om	flexjob,	hvor	du	med	tilskud	fra	kommunen	kan	arbejde	de	få	timer	du	magter
 
Alle	ordninger	er	indført	for	at	hjælpe	dig	til	at	forblive	på	arbejdspladsen	–	eller	som	ledig	få	et	job	du	kan	magte.
Kontakt os.

Charlotte og Anne Sofie, Socialrådgivere i 3F Randers
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Over	50	aktive	tillids-	og	arbejdsmil-
jørepræsenter	deltog,	da	3F	Randers	
den	18.	januar	indbød	til	Nytårskur.
Det	 blev	 en	 god	 aften,	 med	 et	

stærkt	 oplæg	 fra	 forbundsformand	
Per	Christensen	med	3F’s	aktive	kamp	
på	 at	ændre	 samfundet	 i	 en	mere	
solidarisk retning.
Et	oplæg,	som	gav	en	god	debat	og	

med	stor	opbakning	til	3F’s	aktive	linje
 

En Nytårskur i 3F Randers

I løbet af aftenen var der en lille kon-
kurrence,	hvor	deltagernes	viden	og	
hurtighed	på	spørgsmål	om	 faglige	
emner	blev	prøvet	af.

Og som en Nytårskur kræver skulle 
man	også	have	lidt	godt	at	spise	–	og	
det	sørgede	Silvia	for	på	flotteste	vis.

Og Ole Christensen takkede alle 
valgte AMR og TR for deres indsats i 
dagligdagen.
 
Alt i alt en aften – hvor værdien 
af fællesskab og samarbejde gav 
håb for fremtiden.

Socialrådgiver	i	3F	Randers,	Charlot-
te	Hougaard,	gav	også	et	godt	oplæg	
om,	hvad	afdelingens	2	socialrådgivere	
arbejder	med,	og	hvad	man	i	dagligda-
gen	hjælper	vores	medlemmer	med.
Nævnte,	 at	 det	 aktuelt	 er	 flere	

hundrede igangværende sager om-
kring	 såvel	 arbejdsskader	 og	 ar-
bejdsbetingede	lidelser,	samt	andre	
sociale sager.

Kontakt	altid	de	2	socialrådgivere	i	3F	
Randers,	hvis	du	får	brug	for	hjælp.

Det kan betyde en verden til forskel 
– og dermed forskellen mellem en 
tabt sag eller en berettiget erstatning
 

Forbundsformanden sammen med 
afdelingens nye ungdomsformand 
Rasmus Pedersen.

Årets tillids-
repræsentant 
i 3F, Jens Erik 
Jensen. 
Se nærmere 
omtale på 
side 7.

To hurtige og dygtige vindere 
af aftenens konkurrence.
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Årskort/billetter sælges hos 3F Randers på  tlf. 70 300 936 
eller ved henvendelse til Bjarne Kehlet i 3F Randers. 
Udlevering af billetter samt betaling sker ved Bjarne Kehlet.

Se program og aktiviteter på regnskoven.dk

Priser for medlemmer af 3F Randers (normalpriser i parantes)

Årskort voksen: 225,- (325,-)
Årskort børn: 150,- (225,-)

Dagsbillet voksen: 140,- (190,-)
Dagsbillet barn (3-11 år): 90,- (165,-)

Børn 0-2 år er gratis.
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KOM MED 3F RANDERS I

RANDERS REGNSKOV
OG KOM HELT TÆT PÅ DYRENE

KOM MED 3F RANDERS I

RANDERS REGNSKOV
OG KOM HELT TÆT PÅ DYRENE
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For	 første	 gang	 nogensinde	 er	 der	
noget	omkring	EU,	som	har	kunnet	
hidse	mig	op.
Endog	så	meget,	at	jeg	rejste	mig	

fra sofaen og tog ind til et EU møde 
i	3F	Randers	og	må	straks	bekende,	
at	jeg	er	EU	tilhænger.	Langt	fra	jubel	
tilhænger,	men	har	alligevel	stemt	ja	
ved alle afstemninger.
Det	 som	 fik	 pulsen	 op	 er	 ”den	

polske	 finte”,	 hvor	 filippinere	 bliver	
udnyttet i Padborg. Der er ligesom 3 
vinkler	på	det:	
a)	Den	grimme	arbejdsgiver	som	ky-
nisk	udnytter	svage	arbejdstagere,	
og anviser totalt uantagelige løn og 
leveforhold.

b)	Polen,	som	helt	usolidarisk	udsteder	
arbejdstilladelser	til	3.	verdens	ar-
bejdstagere,	vel	vidende	at	de	dra-
ger videre ind i EU’s øvrige lande. 
Hvad	hjælper	det	så	at	fagbevæ-
gelsen,	 gennem	opretholdelse	 af	
beløbsgrænsen	på	417.000	kr.		har	
slået	bremserne	i	for	arbejdstagere	
udenfor	EU?	Vi	lukker	fordøren	og	
Polen åbner bagdøren. 

c)	EU,	som	åbner	mulighed	for	social	
dumping	pga.	den	frie	bevægelighed	
for	arbejdskraft	og	tjenesteydelser,	
hvilket giver udfordringer for vores 
Danske Model og gode lønforhold.

Mødet	var	arrangeret	af	Folkebevæ-
gelsen	mod	EU	og	3F	Randers
Der	var	2	debattører	-	Rina	Ronja	

Kari	 (Folkebevægelsen	mod	 EU	 og	
parlamentsmedlem)	og	vores	lokale	
folketingskandidat Malthe Larsen. 
En for og en imod så det var som 
det	skulle	være,	ja	og	så	os	ca.	35	
tilhørere.
Rina	nævnte	bl.a.,	at	EU-traktaten	

umuliggør	 ændringer,	 når	 det	 har	
berøring med den frie bevægelighed 
for	varer	og	tjenesteydelser.	Hun	var	

Et godt EU-debatmøde i 3F Randers

En model for Danmark kan være som 
Schweiz eller Norge har. 
Malthe	talte	for	EU,	og	mente,	at	

”Padborgsagen” kan løses.
EU	skal	indføre	et	socialt	kapitel,	

som giver modvægt til den frie bevæ-
gelighed	for	varer	og	tjenesteydelser,	
og	fandt,	at	Danmark	er	en	lille	åben	
økonomi,	som	handler	og	samarbej-
der	især	med	EU-lande.	Sporene	fra	
Brexit	skræmmer	derfor.	

Der var en god debat og mange 
indlæg fra tilhørere.
Efter	denne	aften	er	jeg	overbevist	

om at fagbevægelsen skal rette end-
nu	flere	kræfter	mod	hvad	der	foregår	
i	EU,	som	udfordrer	vores	danske	mo-
del	og	sammenhængskraft,	og	vil	selv	
stemme	på	den	kandidat	til	EU	valget,	
som	mest	energisk	vil	kæmpe	for	en	
fair	bevægelighed	af	arbejdskraft	og	
tjenesteydelser.	

Erik Bindesbøl Jensen

Brexit og 
den britiske fagbevægelse

 
Mød Doug Nicholls fra den britiske fagbevægelse og 

hør nærmere om, hvorfor England stemte for udtræden af EU, 
samt hvilke problemer der kan være. 

Torsdag den 14. marts kl. 15 – 17 i 3F Randers
Der vil være tolk til stede under mødet 

Doug Nicholls er formand for 
GFTU	som	samler	34	fagfor-
eninger	i	Storbritannien,	og	vil	
give	sit	bud	på,	hvad	der	kan	
komme til at ske når England 
forlader	EU	den	29.	marts,	og	
hvad	den	engelske	arbejder	
tænker	om	Brexit.

Doug	vil	bl.a.	komme	ind	på:
–	 Hvilke	muligheder	ser	den	britiske	fagbevægelse	ved	Brexit?
–	 Hvilke	farer	er	der	for	arbejderklassen?
–	 Hvad	kan	fagbevægelsen	gøre	imod	social	dumping,	nul-timers	
	 kontrakter	og	working	poor?
–	 Kan	et	England	ude	af	EU	bl.a.	kunne	forbyde	nul-timers	kontrakter?

Spørgsmål	der	også	er	centrale	for	den	danske	fagbevægelse. 

Der er fri adgang til mødet. Vi giver kaffe og kage. 
Spørgsmål	kan	rettes	til:
Jan	Guldmann,	3F	Randers	på	tlf.	30	67	63	40	eller	jan.guldmann@3f.dk
PS.	OM	AFTENEN	TALER	DOUG	PÅ	LANGSØHUS	I	SILKEBORG

ikke	optimistisk	for	muligheden	med,	
at	få	sat	en	stopper	for	”Den	polske	
Finte”,	eller	at	EU	arbejdstagere	kan	
tage	dagpenge	med	ud	efter	en	dags	
arbejde	i	Danmark.	
Det	 er	 også	 et	 problem,	 at	 de	

største selskaber betaler en mini-
mal	selskabsskat	i	Irland	på	trods	af	
at	de	skovler	penge	ind	i	alle	andre	
EU-lande.
Problemet	 med	 Brexit	 er,	 at	 EU	

ikke vil give briterne en god aftale. 
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Tag med 3F Randers 
i Djurs Sommerland
4/5, 5/5, 11/5, 12/5, 17/5, 18/5, 19/5, 25/5, 
26/5, 30/5, 31/5, 1/6, 2/6 eller 5/6.
Fra d. 8. marts sælges entrebilletter til  
Djurs Sommerland hos 3F Randers,  
Tronholmen 9, 8960 Randers.

www.djurssommerland.dk

Særpris 
Til medlemmer af 

3F Randers

100 KM/T 45 M HØJ

Opgradér 
til Sæsonkort 
Ombyt din 3F billet til  

Sæsonkort til Djurs Sommerland
på besøgsdagen

kun kr. 400 
(Normalpris kr. 675) 
Børn 0-2 år gratis

kr. 195 pr. billet 
(Normalpris kr. 275) 
Børn 0-2 år gratis

Tag med 3F Randers 
i Djurs Sommerland
4/5, 5/5, 11/5, 12/5, 17/5, 18/5, 19/5, 25/5, 
26/5, 30/5, 31/5, 1/6, 2/6 eller 5/6.

www.djurssommerland.dk

100 KM/T 45 M HØJ

på besøgsdagen

kun kr. 400 
(Normalpris kr. 675) 
Børn 0-2 år gratis

Særpris
Til medlemmer af 

3F Randers

Opgradér 
til Sæsonkort 
Ombyt din 3F billet til  

Sæsonkort til Djurs Sommerland

kr. 200 pr. billet

Tag med 3F Randers 
i Djurs Sommerland
4/5, 5/5, 11/5, 12/5, 17/5, 18/5, 19/5, 25/5, 
26/5, 30/5, 31/5, 1/6, 2/6 eller 5/6.
Fra d. 8. marts sælges entrebilletter til  
Djurs Sommerland hos 3F Randers,  
Tronholmen 9, 8960 Randers.

www.djurssommerland.dk

Særpris 
Til medlemmer af 

3F Randers

100 KM/T 45 M HØJ

Opgradér 
til Sæsonkort 
Ombyt din 3F billet til  

Sæsonkort til Djurs Sommerland
på besøgsdagen

kun kr. 400 
(Normalpris kr. 675) 
Børn 0-2 år gratis

kr. 195 pr. billet 
(Normalpris kr. 275) 
Børn 0-2 år gratis

Billetter sælges hos 3F Randers på tlf. 70 300 936
eller ved henvendelse til Bjarne Kehlet i 3F Randers.
Udlevering af billetter samt betaling sker ved Bjarne Kehlet.



24 - 3f randers

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	arbejdet	indenfor	områder,	som	var	omfattet	af	
Træ - Industri - Byg. Ægtefæller og samlevere til med-
lemmer	kan	optages,	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,	ud-
flugter	og	julefrokost.

Er du blevet interesseret og ønsker yderligere oplysninger 
så kontakt undertegnede:
Kasserer Stig Dich, tlf. 51980352 
Næstformand Iver Hølmkær, tlf. 29654650

Forårstur	den	7.	maj	2019 
til Godthaab 
Hammerværk 
Turen starter ved den offentlige 
P-plads	(efter	Lidl)	i	Jernbanegade	
(over	for	Rema)	kl.	9.00,	med	kaf-
fepause	på	Glenshøj	Øst	rasteplads	
ca.	9.20.	Der	er	middagspause	ca.	
kl. 11.45 ved Rebildhus.
Ca.	hjemkomst	i	Randers	kl.	16.30.	
Egenbetaling	kr.	300,-	pr.	person.
 

Sommertur	den	21.	juni	2019
4 dage til Sydhavsøerne
De	danske	øer	-	Lolland,	Falster	og	Møn.	På	denne	spæn-
dende	rejse	stifter	vi	bekendtskab	med	de	danske	øers	
varierede natur og interessante historie. 
Lolland-Falster	byder	på	unikke	naturoplevelser,	og	Møns	

Klint er ubestridt områdets mest storslåede naturfæno-
men	med	de	knejsende,	hvide	kridtskrænter,	der	falder	
dramatisk	mod	det	turkisgrønne	hav.	Møns	Klint	er	på	alle	
måder Møns største seværdighed. 
Pris	for	turen	er	kr.	3195,00	pr.	person.

Tilmelding	til:	Formand	Iver	Hølmkær,	tlf.	29654650
Mail:	iverhh@live.dk

3F	GRAFISKE	SENIORER

Forårsprogram 2019
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.

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

Repræsentantskabs-
møde i LO-Randers
 

Mandag	den	15.	april	afholdes	det	årlige	
repræsentantskabsmøde	i	LO-Randers

På	mødet	vil	de	aktuelle	opgaver	for	byens	fagbe-
vægelse blive drøftet – og herunder det fremadret-
tede	samarbejde	mellem	byens	lokale	fagforeninger	
i	LO	og	FTF.
Et	samarbejde,	som	allerede	er	startet	op	og	som	

skal	sikre,	at	det	ender	med	et	samlet	fællesskab	fra	
senest	den	1.	januar	2021.
 
3F	Randers	deltager	som	byens	største	fagforening	
naturligvis	aktivt	i	denne	debat,	og	har	også	det	
største	antal	deltagere	på	mødet	den	15.	april.

Ole Christensen 
og Jan Guldmann 
er valgt som 
3F’s	repræsentanter	
i forretningsudvalget 
i	LO-Randers,	ligesom	
det er Peter Dyrborg 
i	3F	Randers,	der	står	
for regnskabet.

Så	3F	Randers	er	og	bliver	en	aktiv	del	af	
LO-Randers og fremtidens fælles organisation.
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Nye pjecer fra branchefælles-
skaber for arbejdsmiljø – BFA
Vi	har	lige	fået	nye	arbejdsmiljøpjecer	fra	BFA,	som	kan	
hentes	i	industrigruppen	eller	downloades	hjemmesiden:	
www.bfa-i.dk

Anmeldelse af arbejdsulykker
Der	har	igennem	de	senere	år	hersket	tvivl	om,	hvorvidt	
arbejdsgiver	har	pligt	til	at	anmelde	arbejdsulykker	under	
forskellige	forhold,	fx	når	medarbejderen	kan	møde	dagen	
efter	for	at	udføre	andet	arbejde.	
3F	har	derfor	bedt	Arbejdstilsynet	om	juridisk	respons.

	AT	er	helt	enige	med	3F	i,	at	ulykker skal anmeldes,	når	
det sædvanlige	arbejde	ikke	kan	udføres	dagen	efter	til-
skadekomsten	(også	selvom	denne	måske	er	en	lørdag,	
hvor	medarbejderen	havde	fri).	

Konkrete eksempler
1.	Medarbejder	kommer	ud	for	en	arbejdsulykke,	men	bli-
ver	bedt	om	at	møde	op	næste	dag	og	sættes	til	andet	
lettere	arbejde.	Ulykken	er	formentlig	anmeldepligtig,	
da	der	er	fravær	fra	det	sædvanlige	arbejde	udover	til-
skadekomstdagen.	Jf.	ovenfor	kommer	det	an	på,	hvad	
”det	sædvanlige	arbejde”	er. 

2.	Medarbejder	kommer	ud	for	en	arbejdsulykke,	men	bli-
ver	bedt	om	at	møde	op	næste	dag	og	stemple	ind,	for	
en	kort	samtale,	hvorefter	vedkommende	sendes	hjem.	
Ulykken	er	anmeldepligtig. 

3.	En	vikar	udsættes	 for	 en	arbejdsulykke	på	 sin	 sidste	
arbejdsdag	på	brugervirksomheden.	Selvom	der	er	ef-
terfølgende	 fravær,	 vil	 brugervirksomheden	 ikke	 an-
melde,	da	de	ikke	længere	er	arbejdsgiver,	og	fraværet	
indtræder efter ansættelsen. Her følger det direkte af 
bekendtgørelsesteksten	 (bkg.	 615	 af	 08/06/2010,	 §1,	
stk.	1),	at	arbejdsulykker,	der	er	sket	ved	arbejde	for	
arbejdsgiveren,	 skal	anmeldes	af	arbejdsgiveren.	An-
meldepligten	påhviler	den	arbejdsgiver,	hvor	ulykken	er	
sket.	Det	er	uden	betydning,	hvilken	arbejdsgiver	den	
tilskadekomne har efter tilskadekomstdagen.”

 

Fritvalgs	lønkonto	

Vælg inden den 1. april 
Hvert	år,	inden	den	1.	april,	har	du	ret	til	at	vælge,	
hvordan	indbetalingerne	til	Fritvalgslønkontoen	skal	
være	det	kommende	ferieår.	Du	bestemmer	selv,	
hvordan og hvornår du ønsker udbetaling efter 
reglerne i overenskomsterne. 
På	 Fritvalgslønkontoen	 skal,	 overenskomst-

dækkede	 virksomheder,	 i	 forbindelse	med	 hver	
lønkørsel	indsætte	følgende	bidrag:
Alle	der	har	en	Fritvalgslønkonto	har	ret	til	et	

bidrag	på	3,4	%	af	den	ferieberettigede	løn.	(stiger	
til	4%	pr.	1.	marts	2019)
Medarbejdere,	der	ikke	får	løn	på	søgnehellig-

dage	 og	 overenskomstmæssige	 fridage	 (typisk	
timelønnede	medarbejder)	har	derudover	 ret	 til	
et	bidrag	på	4	%.	
For	hver	feriefridag,	som	du	fravælger,	skal	der	

indbetales	yderligere	0,5	pct.	
Fritvalgslønkonto	vil	således	være	på	minimum	

3,4%	og	maksimum	9,9%	af	den	ferieberettige-
de løn. 

Betaling på søgnehelligdage eller pension
Beløbet	på	Fritvalgslønkontoen	kan	man	bruge,	
enten	til	betaling	i	forbindelse	med	frihed,	eller	til	
en	ekstra	pensionsindbetaling.
Du	kan	vælge	at	få	udbetalt	et	beløb	fra	Frit-

valgslønkontoen i forbindelse med afholdelse af 
søgnehelligdage,	 overenskomstmæssige	 fridage	
eller ferie. 
Du	kan	ligeledes	vælge	at	få	hele,	eller	en	del	af	

din	fritvalgsopsparing	indbetalt	løbende	til	pension.	

Seniorordning eller børneomsorgsdage
Seniorordning	kan	finansieres	ved	hjælp	af	Frit-
valgslønkontoen.
Du	 og	 din	 virksomhed,	 har	 mulighed	 for,	 at	

aftale	 seniorordning	 med	 arbejdstidsreduktion.	
I	den	forbindelse	kan	man	vælge	løbende,	at	få	
udbetalt	beløbet	fra	Fritvalgslønkontoen	til	delvist	
at	finansiere	den	lønnedgang,	som	følger	af	senior-
ordningen.	Endvidere	kan	du,	fra	5	år,	før	du	går	
på	seniorordning,	sætte	værdien	af	ikke	afholdte	
feriefridage	ind	på	Fritvalgslønkontoen.
Hvis	du	har	hjemmeværende	børn	under	14	år	

kan	du,	via	din	Fritvalgslønkonto	købe	2	børne-
omsorgsdage	pr.	år.	

Sikker brug af knive

Arbejdsmiljø i industrien

Materialeoversigt 2019
Oversigt over aktuelle publikationer

Arbejdsmiljø i industrien

Lovpligtige eftersyn

Arbejdsmiljø i industrien

Maskiner, værktøjer og tekniske hjælpemidler

Indretning og brug af servicevogne

Arbejdsmiljø i industrien Køb af maskiner og anlæg

Arbejdsmiljø i industrien

Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved køb af maskiner og anlæg

Styr på kemien med REACH
Eksponeringsscenarier

Arbejdsmiljø i industrien
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Kl. 12.00 Vi går samlet til Rådhustorvet med 
	 afdelingsfanerne	og	1.	Maj	orkesteret	i	spidsen.

Fælles 1. MAJ 
på Tronholmen
for medlemmer af 3F, Dansk Metal, 
Dansk El-Forbund og Blik & Rør

Vi	håber	alle	medlemmer	med	familie	vil	møde	op	og	deltage	i	denne	festdag,	hvor	fagbevægelsen	verden	over	mødes,	og	får	markeret	at	vi	fortsat	har	rigtig	mange	opgaver	at	løse,	førend	vi	har	sikret	alle	arbejdere	et	arbejde	i	gode	og	trygge	arbejdsforhold.
Med	et	stort	fremmøde	har	vi	muligheden	for	at	markere,	at	vi	ikke	blot	vil	lade	det	blive	ved	snakken,	men	også	i	dagligdagen	vil	gøre	en aktiv forskel.
Dette kræver dog medlemmernes 
– og dermed også din aktive deltagelse.

Vi ses alle på Tronholmen den 1. maj.

Randers

DAGENS PROGRAM:
Kl.	09.00	 Dagens	1.	maj	arrangement	starter	op.
 Der serveres kaffe og rundstykker

 1. maj taler ved 
 –	Afdelingsformand	i	3F	Randers,	
  Ole Christensen  
 – Kristian Jensen,
  Formand	for	miljøudvalget
	 	 i	3F	Randers
 – Benny Yssing, 
  Næstformand	i	DEF
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Rådhustorvet:
12.45	 Velkomst	ved	Ole	Christensen,	næstformand	i	LO	Randers
	 Tale	ved	Anne	Grethe	Rosenberg,	BUPL

13.00	 Afgang	fra	Rådhustorvet	med	1.	Maj	orkesteret	i	spidsen

Skovbakken:
13.30	 Velkomst	ved	Lene	Hartmann,	formand	i	LO	Randers

14.10	 Tale	ved	Maria	G.	Svendsen,	DSR
	 (Om	arbejdsmiljø,	vold	og	trusler	på	arbejdspladsen)

	 Tale	ved	Flemming	Hansen,	NNF
	 (Om	tilbagetrækning)
 
Musik:	Fools	for	Blues

15.20	 Tale	ved	Jan	Villadsen,	3F
	 (Om	social	dumping	og	EU)

	 Tale	ved	Maja	Mørk,	
 formand for Erhvervskoleeleverne i DK
 
Musik:	Fools	for	Blues

16.00 Afslutning ved 
 Lene Hartmann

Musik:	Fools	for	Blues

FAGLIG STYRKE
STOLTHED

SAMMENHOLD
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Røde	pølser,	øl	og	vand
	

i løbet af dagen.

Udover brug af vores kantine 
opsættes	café-borde,	
så	der	er	plads	til	alle

Fælles 1. MAJ 
på Tronholmen
for medlemmer af 3F, Dansk Metal, 
Dansk El-Forbund og Blik & Rør

Musikalsk 
underholdning 
v/ Peter Vildmand.

Arrangør: LO Randers
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Historien bag 1. maj
Den 1. maj 1890 er en helt 
særlig dag i den internationale 
arbejderbevægelses historie. 
På denne dag afholdtes for 
allerførste gang 1. maj møder 
verden over, og beslutningen 
om markering af denne inter-
nationale kampdag var blevet 
besluttet på et møde året forud. 
Når man valgte netop denne 
dato skyldtes det, at de 
amerikanske deltagere kunne 
berette, at man i Amerika 
allerede havde lagt sig fast på 
datoen – og derved blev det.

I København samledes over 50.000 
mennesker	på	Fælleden,	og	dette	til
trods	for	arbejdsgivernes	udmeldin-
ger	om,	at	såfremt	man	ikke	mødte	
frem	på	arbejde,	men	i	stedet	deltog	
i	1.	maj	møde,	kunne	man	betragte	
sig selv som fyret.
Ja,	 ledelsen	 på	 det	 store	 B&W	

skibsværft	havde	ligefrem	ophængt	
plakater	 med	 dette	 budskab,	 man	
havde	værftets	arbejdere	indtil	dette	
tidspunkt	været	i	tvivl	om	de	skulle	
deltage	eller	ej,	bevirkede	ledelsens	
udmelding,	at	samtlige	arbejdere	lod	
den	store	arbejdsplads	ligge	øde	og	
alle mand deltog i demonstrationen 
på	Fælleden.
Dagen	 efter	 mødte	 alle	 igen	 på	

arbejde,	og	ikke	éen	eneste	arbejder	
blev	fyret	–	arbejderbevægelsen	hav-
de med sit sammenhold sat ledelsen 
skakmat og bevist styrken ved at stå 
sammen.

Demonstrationen i 1890 var som 
ovenfor	nævnt	ikke	arbejdsgivernes	
”kop	te”,	og	det	var	lykkedes	dem	at	
få	udstedt	politiforbud	mod	optog	 i	
gaderne,	 ligesom	 politiet	 til	 dagen	
havde indkaldt nogle berygtede af-
delinger	af	gendamer	fra	flere	steder	
på	Sjælland,	 for	at	kunne	slå	disse	
revolutionstanker ned.
Ja,	arbejdsgiverne	betragtede	lige-

frem	denne	1.	maj	demonstration	som	
en	form	for	revolution,	og	frygtede,	
at den hersken og regeren som ar-
bejdsgiverne	gennem	mange	år	havde	
udvist,	kunne	blive	svækket.	

Dette var selvfølgelig også hele 
baggrunden for i det hele taget at 
afholde	1.	maj	møder,	 og	 ikke	 kun	
i	 København,	 men	 også	 rundt	 om	
i	 landets	 større	 provinsbyer	mødte	
arbejderne	frem	til	1.	maj	møde,	og	
fik	manifesteret	det	helt	store	krav:
8 timers arbejde – 8 timers frihed 
og 8 timers hvile. 

Dette krav forblev hovedtemaet helt 
frem	til	1920,	hvor	det	endelig	 lyk-
kedes at få kravet om en 48 timers 
arbejdsuge	gennemført.
Dengang	 arbejdede	man	 jo	 ikke	

kun	 i	hverdagene,	men	med	de	48	
timers	arbejdsuge,	fik	man	nu	6	ar-
bejdsdage	á	8	timer.

Undtaget for denne forbedring var 
dog	fortsat	knap	200.000	arbejdere	
indenfor landbrug og søfart.

Ud over kravet om den kortere ar-
bejdstid,	var	der	store	og	berettigede	
krav	om	afskaffelse	af	børnearbejde,	
begrænsning mod udnyttelse af den 
kvindelige	arbejdskraft	og	sikring	af	
sikre	arbejdsforhold.
Yderst	rimelige	krav	i	en	tid,	hvor	

dødsfald	 på	 arbejdspladsen	 og	 al-
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vorlige	 sygdomme,	 pådraget	
gennem et meget usundt ar-
bejdsmiljø,	desværre	hørte	til	
hverdagen	 for	 danske	 arbej-
dere.
I	året	1891	faldt	den	1.	maj	

i	øvrigt	på	en	søndag,	og	der-
med undgik man dette år de 
store	uenigheder	med	arbejds-
giverne omkring deltagelse i 
1.	maj	møderne,	og	de	kom-
mende	8	år	valgte	arbejderbe-
vægelsen også at afholde det 
årlige	1.	maj	møde	på	den	1.	
søndag	i	maj	måned,	så	man	
uden	problemer	kunne	få	lov	
at	afholde	sine	møder	uden	politiets	
og	arbejdsgivernes	indblanding.

I	1899	fik	en	stor	del	af	 fagbevæ-
gelsen	indført	1.	maj	som	en	over-
enskomstmæssig	fridag,	og	herefter	
blev	møderne	igen	afholdt	på	denne	
dato.	Op	igennem	1900	tallet	forblev	
1.	maj	møderne	de	altoverskyggende	
folkemøder	med	kæmpestort	fremmø-
de,	og	de	elendige	vilkår	arbejderne	
blev	budt,	var	selvfølgelig	en	naturlig	
årsag hertil.

Den	1.	verdenskrig	fra	1914	–	1918	fik	
nye	paroler	om	fred	i	verden	sat	på	
dagsordenen,	og	den	russiske	revo-
lution	i	1917	gjorde	at	man	fik	frem-
sat	flere	krav	om	forbedrede	sociale	

forhold,	ligesom	nye	politiske	arbej-
derpartier	så	dagens	lys,	og	kom	til	
at	præge	hele	arbejderbevægelsen	og	
herunder	også	de	store	1.	maj	møder.	
Årene	efter	afslutningen	på	den	1.	

verdenskrig	blev	reelt	starten	på	en	
ny	slags	1.	maj	møder.

I Tyskland havde nazisterne i 1933 
overtaget	magten,	og	de	overtog	også	
afholdelse	af	1.	maj	mødet,	som	de	
betragtede	som	”deres”,	og	i	stedet	
for	store	optog	af	arbejdere	og	røde	
faner,	så	man	nu	optog	med	soldater	
i	fuld	udrustning	og	udstyret	med	flag	
bemalet med hagekors.

Under hele 2. verdenskrig var af-
holdelse	af	1.	maj	møder	forbudt	i	alle	

tyskbesatte	 lande,	men	 i	Danmark	
fik	man	 lov	at	 fortsatte	 indtil	1943	
– dog mod at møderne blev afholdt 
indendørs!

I København var bl.a. KB-Hallen og 
Idrætshuset	blandt	de	steder,	hvor	
møderne blev afholdt.
Fra	og	med	1944	blev	også	disse	

indendørs	møder	forbudt,	og	kun	sal-
get	af	de	traditionelle	1.	maj	mærker	
var tilladt.

Tiden	 efter	 afslutningen	 på	 den	 2.	
verdenskrig medførte mere velstand 
for	arbejderne,	og	gennemførelse	af	
de	store	sociale	reformer	op	gennem	
1960’erne og 70’erne betød at 1. 
maj	møderne	fik	mindre	og	mindre	
opbakning.

Dog blev bl.a. Vietnam-krigen en 
saltvandsindsprøjtning,	 som	gjorde	
at de nye og mange fredsbevægel-
ser blev en større og større del af 1. 
maj	møderne	og	gennem	årene	har	
disse fredsbevægelser og aktivister 
derfor	også	sat	deres	store	præg	på	
møderne.

Det	viser	også,	at	1.	maj	favner	bredt	
og	har	til	opgave	til	stadighed	at	samle	
arbejdere	verden	over	i	kampen	mod	
uretfærdighed	og	overgreb,	og	dette	
uanset	dette	udføres	af	arbejdsgiverne	
mod	arbejderne	på	arbejdspladsen,	
eller det sker gennem krig og under-
trykkelse,	 hvor	 arbejdere	 udstyres	
med	våben	og	med	det	simple	formål	
at	slå	andre	arbejdere	ihjel.

Afholdelse	af	1.	maj	møder	vil	der-
for	 altid	 have	 et	 formål,	 og	 vi	 må	
som	arbejdere	 fortsat	stå	sammen	
og gennem det sammenhold og den 
solidaritetsfølelse,	der	opnås	ved	del-
tagelse	i	møderne,	kan	vi	være	med	
til at sikre fremtiden for både vores 
kammerater og børn.

Styrken	ved	deltagelse	i	1.	maj	mø-
derne	bestemmes	jo	kun	af	deltagerne	
–	så	hvis	man	vil	huske,	”at	solidaritet	
ikke	kun	skal	bruges,	når	man	selv	
har	brug	for	den”,	har	man	for	alvor	
forstået værdien af at være en del af 
den	internationale	arbejderbevægel-
se,	og	baggrunden	for	hvorfor	det	er	
så vigtigt at vi fastholder afvikling af 
1.	maj	møder.

Derfor glæder vi os til også at se dig 
når	vi	mødes	den	1.	maj	i	afdelingen.

Jan Guldmann
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Hustype C
9 huse på hver 60 m², der alle er totalrenove-rede i årene 2004-2010. Husene har bl.a. fået nyt køkken og bad, nyt gulv og døre, ligesom huset fik tilbygget en forgang og nyt træværk på hele huset. Huset har løbende fået nye møbler, senge og gardiner. 

Huset indeholder dejlig stue med åbent køk-ken, 2 soveværelser, badeværelse, forgang samt en stor terrasse på hele 30 m², og med gode havemøbler m/hynder og stor parasol. Huset har 4 faste sovepladser, fordelt på 2 soveværelser med hver 2 boksmadrasser, men med mulighed for 2 ekstra sovepladser på sovesofa i stuen. Huset har service til 8 personer så gæster kan spise med.
Badeværelset har klinkegulv med gulvvarme samt el-udsugning.
Af udstyr kan nævnes 32” farve-TV, stereoanlæg med cd-afspiller og trådløst internet. Køkkenet har keramisk komfur, stort køleskab og fryser, kaffemaskine samt alt nødvendigt køkkenudstyr.

Huset ”Falken” har en ekstra terrasse vendt mod vandet, og hvorfra man kan nyde aftensolen gå ned. Terrassen er udstyret med havebord/stole.

Sove-
værelse

Køkken

Bad

Opholdsstue
m/spisebord

Opholdsstue
m/sovesofa

Terasse

Sove-
værelse

Forgang
Vind-
fang

C
Huse
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Hustype D
9 ældre huse på hver 40m², der alle er re-

noveret i årene 2006-2016 med nyt åbent 

køkken, nyt gulv i hele huset, nye døre og 

vinduer samt nyt tag. 

Huset indeholder stue med åbent køkken 

samt 2 soveværelser, hver med 2 boks-

madrasser og nye skabe.

 Udover disse 4 sovepladser er der mulighed 

for at låne en gæsteseng til ekstra opredning. 

Ved behov herfor kan den tilsynsførende 

blot kontaktes.
 Huset har service til 8 personer så gæster 

kan spise med.

Herudover har huset et mindre bad/toilet 

placeret i tilbygning på terrassen, og som 

er renoveret indenfor de seneste år.

 Endelig har huset fået tilbygget en dejlig 

stor terrasse, med gode havemøbler m/

hynder og stor parasol.

Af udstyr kan nævnes 32” farve-TV, stereo-

anlæg med cd-afspiller og trådløst internet.

Køkkenet har keramisk komfur m/ovn, kø-

leskab med fryser, kaffemaskine samt alt 

nødvendigt køkkenudstyr.

Huset indeholder alle nødvendige fornøden-

heder for en god sommerferie.

Køkken

Bad

Opholdsstue
m/spisebord

Opholdsstue
m/sovesofa

Terasse

Sove-
værelse

Sove-
værelse

D
Huse
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Hustype B
4 huse på hver 74 m², bygget i 1987 og total-renoveret i år 2004-2011.
Husene har bl.a. fået nyt køkken og bad, nyt gulv og døre, ligesom huset fik tilbygget en forgang.
 Hele huset er nymalet både ude og inde, og har også fået nye møbler, senge og gardiner. Der er brændeovn i stuen. 
Huset indeholder dejlig stue, køkken, 3 sove-værelser, badeværelse, forgang samt en stor og delvis overdækket terrasse med gode ha-vemøbler m/hynder og stor parasol. Huset har 6 sovepladser, men service til 8 personer så gæster kan spise med.

Badeværelse og forgang har klinkegulv med gulvvarme. Badeværelset har el-udsugning samt el-håndklædetørrer. 
Af udstyr kan nævnes 32” farve-TV, DVD-afspiller, stereoanlæg med cd-afspiller og trådløst internet.
 Køkkenet har keramisk komfur, stort køleskab + stor fryser samt alt nødvendigt køkkenudstyr.
De 3 soveværelser er alle udstyret med hver 2 boksmadrasser og god skabsplads. 

Sove-
værelse

Køkken

Bad

Opholdsstue
m/spisebord

Opholdsstue
m/sofagruppe

og pejs

Terasse

Sove-
værelse

Forgang

Sove-
værelse

B
Huse
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Grafisk gruppe har afholdt lodtrækning 
blandt sine medlemmer, og du kan nu leje et af 
de 24 grafiske sommerhuse på Samsø.
Prisen	for	1	uge	er	fra	2000	–	3000	kr.		Udenfor	højsæsonen	
kan	lejes	for	enkeltdage	for	300	–	500	kr.	pr.	overnatning.	
Der er fortsat ledige huse i mange af ugerne.
Undtaget	er	dog	ugerne	28	–	32,	hvor	alt	er	udlejet.

Herudover	er	der	stadig	plads	på	campingpladsen	i	samtlige	uger.	
Dette	til	en	pris	på	kun	100	kr.	for	telt	/	150	kr.	for	campingvogn.	
Prisen	er	inkl.	el	og	dækker	samtlige	personer.

Ønsker	du	at	leje	et	hus	i	en	af	de	nævnte	uger	
–	eller	blive	skrevet	op	til	et	afbud	i	en	af	de	øvrige	uger	–	
kan	du	kontakte	kasserer	Kjeld	Petersen	på	telefon	60	13	50	35.	
Kjeld	træffes	dagligt	i	tidsrummet	kl.	13.00	-	16.00.	

Ønsker du den nye 
pjece	for	2019	samt	
prisliste	tilsendt,	

eller	har	du	spørgsmål	
omkring	feriebyen,	

så kontakt 
formand Jan Guldmann 
på	telefon	30	67	63	40	

eller	på	mail	
jan.guldmann@3f.dk

Du kan også læse 
mere	om	husene	på	

www.grafiskeferiehuse.dk

Lej et billigt 
grafisk sommerhus 
på Samsø i 2019

Hustype A

2 nyere huse på hver 66 m², bygget i år 2003, 

og overalt udstyret med nyt møblement.

Huset indeholder dejlig stue med åbent 

køkken, 3 soveværelser, badeværelse, 

entré samt en overdækket terrasse. Der 

er brændeovn i stuen.

 Huset har 6 sovepladser, men service til 

8 personer så gæster kan spise med.

Badeværelse, entré og køkken har klinke-

gulv med gulvvarme. Badeværelset har 

el-udsugning samt el-håndklædetørrer

Af udstyr kan nævnes 32” farve-TV, DVD-

afspiller, stereoanlæg med cd-afspiller og 

trådløst internet.

 Køkkenet har keramisk komfur, stort 

køleskab + stor fryser, mikrobølgeovn samt 

alt nødvendigt køkkenudstyr.

De 3 soveværelser er alle udstyret med 

hver 2 boksmadrasser og god skabsplads. 

 Herudover har huset en dejlig stor og 

overdækket terrasse med gode havemøbler 

m/hynder.

Entre

Sove-
værelseKøkken

Bad

Opholdsstue
m/spisebord

Opholdsstue
m/sofagruppe

og pejs

Terasse

Sove-
værelse

Sove-
værelse
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SIDSTE NYT
I perioden indtil 28. juni samt fra 
12. august - 31. december er færgepriserne 
fra Jylland til Samsø nedsat med 50%.

De Grafiske feriehuse
på samsø

velkommen til en DejliG ferie på
samsø
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Tilbud til alle medlemmer i 3F Randers



  faGliGt fælles forbund - 31

500 arbejdere på Sri Lanka i strejke
3F	Randers	har	sammen	med	3F	Silkeborg	og	3F	Midtjyl-
land	en	samarbejdsaftale	med	fagforbundet	FTZ-GSEU	
på	Sri	Lanka.	Formålet	er	at	styrke	FTZ's	organisering-	
og	ligestillingsarbejde.
Lige	nu	er	FTZ	ude	i	en	hård	kamp	med	firmaet	ATG	

Ceylon,	som	især	fremstiller	gummihandsker.	Siden	11.	
januar	har	500	FTZ-medlemmer,	der	arbejder	på	ATG,	
været	i	strejke.
ATG	har	i	flere	år	chikaneret	og	bekæmpet	fagforenin-

gen	på	ATG.	Ledelsen	nægter	at	snakke	med	fagforenings-
ledelsen	(svarer	til	vores	TR’ere	eller	klubbestyrelse).	Og	
her i det nye år fyrede ATG så 5 fra fagforeningsledelsen. 
Firmaets	meget	tynde	begrundelse	var,	at	fagforenin-

gen	havde	brugt	opslagstavler	på	fabrikken	uden	at	få	
lov.	Det	var	sket	i	2015,	da	fagforeningen	fejrede	sin	2	
års	fødselsdag	på	ATG	Ceylon	ved	at	lave	en	kampagne	
for	at	få	arbejdere	til	at	melde	sig	som	bloddonorer.	En	
kampagne	lavet	i	samarbejde	med	Sundhedsministeriet.
Derfor	nedlagde	arbejderne	arbejdet	og	krævede,	at	

de 5 fyrede skulle genansættes.
FTZ	har	sammen	med	de	strejkende	lavet	demonstra-

tioner	og	protester	til	regering	og	præsident	mod	ATG’s	
klare	brud	på	landets	arbejdsmarkedslovgivning.

Og	FTZ	har	travlt	med	at	samle	mad	og	penge	ind	til	
de	strejkende.
Vores	tre	3F-afdelinger	har	sendt	protestskrivelser	til	

Sri	Lanka’s	præsident	og	premierminister	og	har	sendt	
14.500	kr.	til	de	strejkende.	der	går	til	mad	til	de	strej-
kende. 

Vi følger situationen tæt.

Næsten	100	deltog,	da	LO-Randers	den	1.	søndag	i	fe-
bruar havde indbudt alle fagligt interesserede til det år-
lige	TR-møde	på	Skovbakken.
Her	fik	de	fremmødte	2	gode	og	spændende	oplæg	

at forholde sig til.

Formand	 for	 den	 nye	 ho-
vedorganisation	FH,	Lizette	
Risgaard,	gav	sit	syn	på	den	
stigende ulighed i det dan-
ske samfund og dermed den 
øgede	forskel	på	rig	og	fattig.

Desværre med det re-
sultat,	 at	 de	 rigeste	 bliver	
rigere og rigere og konstant 
forsøger	at	slippe	for	at	yde	
deres bidrag til den solida-

TR-møde i LO-Randers satte 
fokus på den manglende velfærd

riske velfærd i landet – og antallet af fattige bliver større 
og	større,	og	udgør	dermed	en	stadig	stigende	trussel	
mod	trygheden	og	lønninger	på	arbejdsmarkedet.
 
Arbejdsmarkedsforsker	ved	Ålborg	Universitet,	Henning	
Jørgensen,	viste	med	faktuelle	tal,	hvordan	udviklingen	
er	 gået	 gennem	de	 seneste	 år	 og	hvor	mange	penge	
samfundet og erhvervslivet i øvrigt har til rådighed for 
at vælge andre løsninger.
Problemet	er,	at	de	ikke	vil	–	og	i	stedet	blot	arbejder	

for	at	tilrane	sig	mere	og	mere,	og	slippe	for	at	påtage	
sig	deres	ansvar	overfor	bl.a.	lærlinge	og	elever,	som	de	
i et stort omfang undlader at ansætte.
Et	oplæg	som	i	den	grad	viste,	at	man	politisk	kan	

forandre samfundet til det bedre – hvis man altså vil.
 
De	2	oplæg	gav	nogle	gode	og	spændende	debatter,	og	
viste	nødvendigheden	af,	 at	vi	 i	 fællesskab	 fortsætter	
kampen	–	uanset	ens	politiske	tilhørsforhold

Hvis	ikke,	så	taber	vi	alle	–	og	det	vil	i	hvert	fald	ikke	
gavne	blot	én	eneste	arbejder.
  
NOTE:
FH	står	for	Fagbevægelsens	hovedorganisation,	og	er	en	
sammenlægning	mellem	LO	og	FTF.

Det er en magtfuld organisation med 1.4 millioner dan-
ske	lønmodtagere,	og	denne	styrke	skal	aktivt	bruges	til	
at forbedre rettighederne for os alle.
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3F arrangementer i 2019

Med forbehold for ændringer
Alle arrangementer annonceres i afdelingsbladet

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
Søndag den 24. 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.

Medlemsmøde	for	ALLE	medlemmer	i	3F	Randers	om:

Få styr på den NYE FERIELOV 
med overgangsbestemmelser
Onsdag	den	3.	april	kl.	17.00	–	ca.	18.30	i	3Fs	kantine,	Tronholmen	9.	
(der	vil	være	kaffe	og	franskbrødsmadder	fra	kl.	16.30	–	17.00)
Forhandlingssekretær	Hanne	Simonsen	fra	Forbundet	vil	give	os	et	godt	ind-
blik	i	den	NYE	ferielov,	der	træder	i	kraft	den	1.	september	2020	fra	forskudt	
ferie	til	samtidsferie.	Fra	2019	indtræder	overgangsregler	som	kommer	til	at	
påvirke	dig.	

Tilmelding	til	kaffe	og	franskbrød	kl.	16.30	til	din	gruppeformand:
Bygge/anlægs	gruppen	 flemming.otkjaer@3f.dk .................. Tlf. 30676330
Grafisk	gruppe	 jan.guldmann@3f.dk ....................... Tlf. 30676340
Industrigruppen	 ellen.petersen@3f.dk ...................... Tlf. 30676350
Transportgruppen	 jens.laursen@3f.dk ......................... Tlf. 30676380
Offentlig	gruppe	 bjarne.kehlet@3f.dk ....................... Tlf. 30676360
Servicegruppen		 susanne.hansen@3f.dk ................... Tlf. 30676370

Der	er	max.	100	pladser,	så	hurtig	tilmelding	anbefales.	Hvis	der	er	flere	end	
100,	vil	vi	arrangere	et	nyt	møde	senere	på	året.	Det	kan	du	blive	skrevet	op	
til,	hvis	du	tilmelder	dig	efter	de	første	100	tilmeldte.

Afdelingsbestyrelsen har 
drøftet tilbagemeldingerne 

på	det	sene	
afslutningstidspunkt	ved	

generalforsamlingen 
mandag den 18. november.

På denne baggrund 
har	vi	besluttet,	at	

afdelings-
generalforsamlingen 

i år afholdes 
søndag 

den 24. november 
kl. 10.00 

på Skovbakken

Der serveres 
morgenkaffe og frokost 

i.f.m. generalforsamlingen


