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Her i skrivende stund er folketingsvalget gået i gang.

Der	er	flere	vigtige	ting,	som	skal	rettes	op	på,	og	
hvor	indsatsen	skal	styrkes:

• Velfærd
•	 Arbejdsmiljø	
•	 Social	dumping	

 
Det	er	nu,	vi	skal	have	vores	velfærd	sikret.	Vi	skal	
have	stoppet	den	stigende	ulighed.	Vi	har	i	alt	for	
lang tid savet i velfærds-grenen. 
Vi	skal	have	det	tåbelige	velfærdsforlig	sagt	op.

Vi	kan	jo	se,	at	regeringen	har	haft	travlt	med	lap-
peløsninger.	Se	nu	bare	seniorførtidspensionsaftalen	
-	magen	til	BLUF	nummer	skal	man	da	lede	længe	
efter.	Det	er	kun	et	lille	plaster	på	de	skader	der	er	
forvoldt. Der skal meget mere til… 
Det	 er	 klart,	 at	 det	 ikke	 kan	blive	 bedre,	 for	

regneark	er	højrefløjens	eneste	værktøj,	og	hold-
ningen	er,	at	du	skal	være	total	nedslidt	inden	du	
må	gå	på	pension.

Det står Lars Løkke faktisk og siger i de debatter 
der er i gang. 

Alle	fortjener	en	værdig	alderdom.	Det	skal	ikke	
være	i	en	kørestol,	men	en	alderdom,	hvor	du	kan	
leve	og	nyd	et	velfortjent	otium.		
Jeg	må	bare	sige,	at	den	største	fejl	der	er	lavet	

indenfor	tilbagetrækning,	var	at	afskaffe	efterløn-
nen.	Hvis	efterlønnen	ikke	var	blevet	udfaset,	ville	
vi ikke stå i den urimelige situation. Der kommer 
ikke	flere	ind	på	den,	så	den	udløber	ligeså	stille.		

Den	lappeløsning	på	arbejdsmiljøet,	som	regeringen	
har	vedtaget	er	alt	for	lidt.	Det	er	ikke	nær	nok,	efter	
at have beskåret det i alt for mange år.

Vi	ser	alt	for	mange	arbejdsskader	og	nedslidninger,	
både	psykiske	og	fysiske.	Vores	arbejdsmiljørepræ-
sentanter	får	mange	steder	ikke	lov	til,	at	udfør	de-
res	arbejde	som	AMR.	Det	viser	en	undersøgelse	
blandt	ca.	2000	af	3F’s	arbejdsmiljørepræsentanter.			
Der	er	et	stort	behov	for	arbejdsmiljøet	kommer	

højt	på	dagsorden,	og	det	skal	følges	op	med	en	
seriøs myndighedskontrol. 

Vi	skal	også	have	social	dumping	seriøst	på	dagsor-
den igen. Vi skal som minimum tilbage til den ind-
sats,	der	var	ved	den	tidligere	regering.	Der	skal	en	
alvorlig myndighedsindsats til. Vi i fagbevægelsen 
skal	nok	tage	vores	del	af	opgaven	til	os.	Vi	har	jo	
her	på	det	sidste	set,	hvordan	man	både	inden	for	
byggeriet	og	transport	helt	uacceptabelt	udnytter	
udlændinge	på	en	total	uanstændig	måde.			

Nu	er	det	tid	til,	at	vi	rykker	sammen	og	forlanger	
af	vores	politikere,	at	de	tager	vores	bekymringer	
alvorligt. 

Det har vi og vores børn brug for. Vi kan ikke 
være	bekendt,	at	aflevere	et	Danmark	uden	en	an-
stændig	velfærd.	Et	Danmark,	hvor	alle	kan	have	
et anstændigt liv med lighed for alle. 
 
For	 at	 vi	 kan	 løse	 de	 udfordringer	 jeg	 nævner,	
skal	vi	have	en	ny	og	helt	anden	regering,	en	RØD	
regering. Så husk at stemme til folketingsvalget.

Jeg	takker	for	en	fantastisk	1.	maj.	
Der	var	fuldt	hus	i	afdelingen,	der	blev	hygget,	

snakket	og	sunget.	Selv	om	det	blæste	lidt,	drog	vi	
afsted	i	højt	humør	med	10	flotte	fagforeningsfaner	
og	musik	i	front.	En	rigtig	dejlig	dag.	Bestyrelsen	og	
personale	kvitterer	for	det	store	fremmøde.			

God sommer.

HUSK AT STEMME  
  – OG STEM RØDT

Formanden har ordet
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Jan Guldmann
Gruppeformand

Peter Dyrborg
Grafisk	gruppe

Grafisk 
Gruppe

Victor Madsen og TR Birthe Markmann deltog 
med Jan Guldmann i den faglige voldgift.

Nyt fra generalforsamlingen og grafisk bowlingstævne ....... Se side 39

Grafisk Gruppe

Grafisk familietur 
til Aalborg Zoo
Søndag den 25. august kl. 10.00 - 19.00
Grafisk Gruppe tilbyder alle sine medlemmer med ledsager og børn/
børnebørn muligheden for en rigtig god dag i Aalborg Zoo.

Aalborg	Zoo	besøges	på	årsbasis	af	omkring	400.000	gæster,	og	parken	
rummer	mere	end	1.500	dyr,	fordelt	på	ca.	126	forskellige	arter	og	er	på	
ca.	8	hektar.	Haven	blev	indviet	i	april	1935.
 
Nyd	en	dag	med	masser	af	oplevelser,	hyggelige	pauser	og	mange	mulighe-
der	for	spisning	af	den	medbragte	madkurv.	Mad	kan	også	købes	i	parken.

Grafisk	Gruppe	betaler	indgangsbilletten	og	dette	
gratis	tilbud	gælder	alle	grafiske	medlemmer	m/
ledsager samt egne børn/børnebørn under 18 år.

Tilmelding til Grafisk Gruppe 
på tlf. 30 67 63 40 / 30 67 63 41.

Efter tilmelding vil man få tilsendt bekræftelse 
på	antal	tilmeldte	personer,		kørselsvejledning	
samt	andre	oplysninger.

3F Grafisk vandt vigtig faglig voldgift mod CCL

Tirsdag	den	30.	april	vandt	3F	en	meget	vigtig	
faglig	voldgift	i	en	sag,	vi	havde	rejst	mod	eti-
ketvirksomheden CCL og GRAKOM (som er den 
grafiske	arbejdsgiverforening).
Årsagen	var,	at	de	fastholdt	det	skulle	være	

muligt,	at	ansætte	folk	som	løsarbejdere	–	og	

dermed	til	svingende	ugentlig	arbejdstid	og	løn.
3F	fastholdt,	at	overenskomsten	er	en	37	timers	
overenskomst,	som	dermed	altid	sikrer	den	an-
satte	løn	for	37	timer,	og	at	man	derfor	ikke	blot	
kan	sendes	hjem	uden	løn,	hvis	der	en	dag	ikke	
er mere at lave.
Opmanden	i	sagen,	højesteretsdommer	Lene	

Pagter	Kristensen,	var	heldigvis	ikke	i	tvivl,	da	
hun	skulle	afsige	sin	kendelse,	og	gav	3F	Grafisk	
fuldt medhold i vores krav.
Dermed	er	det	fastslået,	at	de	grafiske	over-

enskomster er 37 timers overenskomster – og 
med stor betydning for også andre overenskom-
ster med samme ordlyd.

 Da en tidligere ansat ikke har modtaget løn 
for alle 37 timer videreføres denne del af sagen 
nu	ved	Arbejdsretten	som	et	brud	med	krav	om	
betaling af bod.

Grafisk Folkemøde 
på Samsø en succes

Med åbningstale ved borgmesteren 
på	Samsø,	Marcel	Meijer,	og	oplæg	
ved	bl.a.	3F’s	 forbundsformand	Per	
Christensen,	 fik	 de	 65	 deltagerne	
medlemmer	en	fin	start	på	det	gra-
fiske	folkemøde,	som	blev	afviklet	i	
den	grafiske	ferieby	på	Samsø	den	
3.	–	5.	maj.
Jan	Guldmann,	der	stod	for	arrange-
mentet,	er	glad	for	de	mange	positi-
ve	tilbagemeldinger	fra	deltagerne,	
hvoraf	en	stor	del	var	fra	3F	Randers.
Programmet	bød	også	på	en	guidet	
bustur	med	Jan	rundt	på	Samsø	samt	
et	spændende	oplæg	om	working	poor.
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Afdøde medlemmer i Grafisk gruppe

Æret være deres minde

Frits	Larsen,	Randers																				
Ulla	Salling,	Hadsund
Finn	Thue	Nielsen,	Randers

Lørdag den 14. september 2019 
kl. 18.30 i afdelingens lokaler, 
Tronholmen 9, Randers

Grafisk Jubilarfest

De	grafiske	arbejdere	har	gennem	årene	haft	tra-
dition	for	at	fejre	de	jubilarer,	der	i	løbet	af	året	har	
opnået	25,	40,	50	og	60	års	jubilæum	som	medlem.	
Dette	er	vi	naturligvis	fortsat	med	i	3F	Grafisk,	

og	inviterer	nu	de	medlemmer,	der	i	året	2018	har	
opnået	jubilæum,	samt	deres	ledsager	til	jubilarfest.
I	forbindelse	med	sammenkomsten	vil	grafisk	
gruppe	overrække	en	lille	erindringsgave.

Der	udsendes	personlig	indbydelse	til	alle	
jubilarer	–	modtager	du	ikke	inden	1.	juli	
en	indbydelse,	vil	dit	jubilæum	måske	
falde	indenfor	de	kommende	år,	
hvor du så vil blive indbudt 
til	jubilarfest.

GRAFISK 
PUT & TAKE
Søndag den 8. september kl. 10 - 14
i Harlev Put & Take, 
Højbyvej 9, 8462 Harlev
Grafisk	Gruppe	har	lejet	den	ene	sø	og	sørget	for	eks-
tra	fisk	i	søen.	Vi	tilbyder	alle	medlemmer	m/ledsa-
ger	+	børn	en	rigtig	hyggelig	dag	med	fiskestangen.
Grafisk	gruppe	er	i	løbet	af	dagen	vært	ved	kolde	øl	
og	vand	+	grillpølser.	Der	vil	være	flere	konkurren-
cer	med	flotte	gaver.
Det er gratis at deltage 
– ring blot til Grafisk Gruppe  
på tlf.  30 67 63 40 / 30 67 63 41.

Seniorskovtur til 
Jesperhus Blomsterpark 
Onsdag den 14. august
Så	indbydes	de	grafiske	seniorer	igen	til	en	dejlig	
skovtur	med	oplevelse,	socialt	samvær,	god	middag	og	
eftermiddagskaffe	med	hjemmebag.
Denne	gang	går	turen	til	Jesperhus	Blomsterpark,	hvor	
tusindvis	af	blomster,	stauder,	kaktusser	og	sukkulenter	
sætter	deres	markante	præg	på	den	8	ha.	store	park.	
Find	inspiration	til	din	egen	have	eller	nyd	det	smukke	
farvespil,	lyden	af	rislende	vand	og	duften	af	roser..

I	løbet	af	dagen	bliver	der	naturligvis	et	antal	pauser	
med	kolde	øl/vand,	og	såvel	middag	og	eftermiddags-
kaffe	på	hyggelige	lokale	spisesteder.

Turens program er følgende:
Kl.	08.00	 Fra	Musikhuset	i	Aarhus	
Kl.	09.00	 Fra	P-pladsen,	Føtex	på	Mariagervej	i	Randers
Kl.	18.30	 Forventet	ankomst	til	Randers.	Aarhus	kl.	19.
Prisen	er	den	samme	som	tidligere,	kun	100	kr.	pr.	deltager.

Ring	på	30	67	63	40	/	30	67	63	41	og	meld	dig/Jer	til	
– sidste frist for tilmelding er torsdag den 10. august.

Peterson ansætter 
20-25 nye medarbejdere
Efter nogle måneder med afmatning og 
afskedigelser	går	det	igen	den	rigtige	vej	
for	Peterson,	som	netop	har	annonceret,	
at	de	vil	ansætte	20-25	nye	medarbejdere.

Årsagen skal ses i en øget tilgang af nye 
kunder	og	ordrer	og	forventningen	er,	at	
dette varer ved også i de kommende år.

Har dette din interesse kan du kontakte 
Jan	Guldmann	i	Grafisk	gruppe
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Ellen Petersen
Gruppeformand

Per Bundgaard
Faglig	sekretær

industri 
Gruppen Generalforsamling i industrigruppen

Bestyrelsens beretning for 2018 
blev enstemmigt godkendt. Da det 
var gruppeformand Ellen Petersens 
sidste beretning gav hun et kort til-
bageblik på nogle milepæle i fagbe-
vægelsens historie siden hun blev 
valgt i 1990.

Alle *bestyrelsesmedlem-
mer blev genvalgt til såvel 
gruppe- som til afdelingens 
bestyrelse. Formand i indu-
strigruppen Ellen Petersen 
blev genvalgt frem til og 
med den 31.10.2019, hvor-
efter Jan Christensen tiltræ-
der som ny formand i indu-
strigruppen pr. 1. november 
2019, med generalforsam-
lingens fulde opbakning.

Afslutningsvis ønskede Formand Ellen Petersen alle bestyrelses-
medlemmer tillykke med genvalget. Symbolsk overrakte hun et 
par plastik ører til Jan Christensen, som hun selv havde fået i 1990 
af den daværende kasserer. Hun sagde ” Disse ører har altid stået 
for mig som et symbol på, at vi, med tillidshverv i fagforeningen, 
oftest skal lytte mere end vi taler. Vi har én mund og 2 ører og nu 
får du et ekstra sæt som vil sætte dig i stand til at lytte efter, hvad 
medlemmerne siger. Ørerne skal vi også slå ud, når vi tager på 
kursus og får ny viden, som skal bruges i vort daglige arbejde og 
til gavn for og til videreformidling til medlemmerne.  Jeg er sikker 
på,  at du vil passe lige så godt på dem og vores fagforening som 
jeg har gjort mig umage med at gøre. Tak for den tillid I har vist 
mig i aften ved genvalget og i de mange foregående år.”

Industrigruppens repræsentant i 
ungdomsudvalget Rasmus Pedersen 
fortalte om de unges arbejde og op-
fordrede forsamlingen til at gøre de 
unge opmærksom på det kommende 
opstartsmøde den 9. maj for unge 
medlemmer. Dirigent Sørens Clemen-
sen styrede myndigt og demokratisk 
generalforsamlingen gennem dags-
ordenen. 

*Valgt til gruppebestyrelsen er formand Ellen Petersen, næstformand Jan Christensen (TR Vestas), 
René Kjær (A/S bestyrelsesmedlem Sekura Cabins), Kim Abildgaard Thomsen (TR PostNord), Kristian Jensen (AMR Vestas), 
Thomas Jørgensen (TR Midtjysk Fornikling) og Anders Koch Nielsen (AMR Andersen Furniture).
Valgt som delegerede til kongressen 23. - 27. september 2019 er Ellen Petersen, Jan Christensen og René Kjær. 

Med 6 måneders anciennitet	har	du	i	opsigelsesperioden	ret	til:
•	 2	timers	fri	med	løn	til	at	få	vejledning	i	3F	fagforeningen	”Husk	at	bestille	tid”	
•	 2	ugers	uddannelse	med	støtte	fra	Industriens	Kompetenceudviklingsfonde,	
 hvis de ikke allerede er brugt. 
•	 1	ekstra	uges	uddannelse	med	støtte	fra	kompetenceudviklingsfondene.	
	 Det	er	en	betingelse	at	du	kan	nå	at	afvikle	uddannelsen	i	opsigelsesperioden.	

Med mere end 3 års anciennitet	har	du	yderligere	ret	til:
•	 2	ugers	relevant	kursus	med	løn	betalt	af	arbejdsgiver.	Hvis	du	ikke	har	mulighed	for	
	 at	deltage	i	kursus	i	opsigelsesperioden,	bevarer	du	retten	til	kursus	i	56	dage	efter	
	 fratrædelsen	under	forudsætning	af,	at	du	er	ledig.	I	alt	vil	du	her	have	mulighed	for	
	 op	til	5	ugers	uddannelse	i	opsigelsesperioden.	

Personlig vejledning:	Ved	ønske	om	2	timers	vejledningssamtale	bedes	du	bestille	tid	på	
telefon	30676350	eller	30676351.	Selv	om	du	ikke	er	opsagt	fra	din	arbejdsplads,	kan	de	være	
en	god	idé	at	du	spørger	dig	selv	om,	hvilke	kurser	du	i	givet	fald	ønsker	dig,	hvis	du	skulle	
blive	ledig.	Søg	inspiration	på	hjemmesiden	www.amukurs.dk

Brug	også	din	overenskomstmæssige	ret	til	uddannelse,	når	du	er	i	et	ansættelsesforhold.	

Industriens	overenskomster:	Hvad	har	du	ret	til	ved	opsigelse?

Uddannelse og opsigelse

Til dig, der:

- er blevet opsagt

- har mindst 6 måneders anciennitet

- er omfattet af Industriens Overenskomst Industrigruppen

»

UDDANNELSE
OG OPSIGELSE

Til dig, der:
- er blevet opsagt
- har mindst 6 måneders anciennitet
- er omfattet af enten:

- Træ- og møbeloverenskomsten (3F/DI)
- Emballageoverenskomsten
- Den grafiske overenskomst
- DS Håndværk og Industri
- Orgelbyggerne

Industrigruppen

»

UDDANNELSE
OG OPSIGELSE

industriGruppen



PUT & TAKE FISKEDAG 
Industri-,	Bygge-,	Service-	og	Offentlig	gruppe	

inviterer	til	fælles	Put	&	Take	fisketur.	Se side 15...
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Lønstatistik 3F Randers 
industrigruppen foråret 2019
Lønstatistikken	er	opgjort	pr.	20.	april	2019,	
hvor	ikke	alle	endnu	ikke	havde	færdiggjort	
deres lokale lønforhandlinger.

De	virksomheder	som	ikke	var	færdig	på	denne	dato,	
bedes	indberette	de	nye	satser	til	afdelingen,	således	
at de kan komme med når vi laver en ny statistik.

Er	din	virksomhed	ikke	med	på	listen,	er	du	meget	
velkommen	til	at	ringe	til	industrigruppen,	så	i	kan	
komme med næste gang.

DI-CO INDUSTRIOMRÅDET
         Antal Gennemsnits-
Virksomhed 3F’ere timeløn
L	M	Stålindustri	 4	 196,50
Holvrieka	 7	 194,60
Multi-tek	branddøre	 22	 193,25
Vestas	 40	 92,00
VITO	Steels	 		2	 190,50
Sekura	Cabins	 96	 187,10
Prodan	 10	 180,15
Rehau-Behr	 	8	 176,53
RPC	Superfos	 83	 171,37
Hounø	 20	 170,34
Fremtiden	Staldinventar	 		3	 168,50
Vink	 15	 168,30
Verdo	 24	 167,50
Fibercon	 13	 158,45
Vulkan	 		7	 157,50
C&L	Turned	 6	 156,25
Midtjysk	Fornikling	 12	 155,00
Derma	Pharm	 24	 154,00
Post	Nord	 76	 153,78
Hornbæk	Plast	 9	 140,00
I alt 481 172,43

TRÆ OG MØBELINDUSTRIEN
         Antal Gennemsnits-
Virksomhed 3F’ere timeløn 
G.S.V.	 8	 189,25
Mølballe	 8	 173,00
Innovationen	 8	 170,06
Boye	Inventar	 14	 167,00
Andersen	 10	 167,00
Expedit	træværkstedet	 20	 166,00
WO	Interior	 10	 156,00
Hornbæk	 21	 152,50
U.D.	Vinduer	 18	 152,00
Rold	Skov	savværk	 27	 150,50
Autofin	 13	 147,22
Hammel	Furniture	 22	 144,50
I alt 179 157,76  

Godt	tilbud	til	3F	industrigruppens	medlemmer

Randers 
Revyen 2019
3F	Industrigruppen	tilbyder	gruppens	medlemmer	at	
købe,	max	2	billetter	pr.	medlem	til	Randers	Revyen	
2019. Vi har 80 billetter til rådighed. 
 

Fredag	den	4.	oktober	kl.	18.30
I	Pakhuset,	Kulholmsvej	4,	8930	Randers	NØ.
Billetterne	bliver	solgt	efter	”først	til	mølle”	princippet	
til	en	pris	på	300,-	kr.	pr.	billet.	(normal	fredagspris	
499,-	kr.	).	Salget starter dog først den 3. juni.  

Inkluderet i prisen er 1 flaske rødvin 
pr. 2 personer og kaffe/te i pausen samt 
helaftensarrangement hvor du får: 
– Velkomstdrink med bobler
–	 Fisketallerken	med	nogle	af	husets	fiskespecialiteter
– Bugnende buffet med af forskellige varme retter/
stege	-	dertil	diverse	salater,	dressinger,	saucer	og	
kartofler

– En lækker dessert.
Og	ikke	mindst	en	festlig	og	fornøjelig	Randers	Revy. 
Yderligere drikkevarer/køb er for egen regning.  

Reservering	af	billetter	på	tlf.	30676350	/	30676351	
eller	på	mail:	ellen.petersen@3f.dk	med	navn	og	cpr.	
nr.	Reserverede	billetter	SKAL,	hvis	intet	andet	er	af-
talt,	hentes	og	betales	senest	en	uge	efter	bestilling	
ellers bliver de solgt til andre medlemmer. 

På gruppebestyrelsens vegne, 
Gruppeformand Ellen Petersen.

Generalforsamling i industrigruppen



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

Den	29.	marts	blev	der	i	murerafdelingen	på	Tradium	i	Randers	udlært	9	nye	murer-
svende,	med	følgende	anmærkninger:	1	antaget	med	sølv,	2	antaget	med	bronze,	
3 antaget med ros og 3 antaget. Fra murerklubben og 3F Randers vil vi gerne ønske 
tillykke med uddannelsen samt alt mulig held og lykke fremover.

Nye tømrersvende fra Tradium. Heraf 7 med ros og 2 med sølv.
Byggegruppen i 3F Randers ønsker alle nyudlærte stort tillykke.

26 nyudlærte tømrersvende samt 2 nyudlærte tækkemænd. 
Alle	fra	Den	jydske	Haandværkerskole.	Byggegruppen i 3F 
Randers ønsker alle nyudlærte stort tillykke.
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Lig verden for dine fødder
stil den så dine krav
se nu hvordan dine rødder
påvirkes af din tarv

Hør livet som på dig kalder
ræk nu frem din hånd
se derpå hvordan du falder
uden fællesskabsbånd

Mærk kulden som i natten
med søvnen udeblev
du fik fællesskab på chatten
når andre til dig skrev

Føl varmen i sommersolen
svedne blege stykker
kun som ledig i liggestolen
uvis fremtid trykker

Kast frihedens tunge lænker
sig du bare stop
skønt de kloge på dig tænker
får du ingen job

Tiden forældes og forfalder
se kun ned på de små
hør overklassen der kalder
uden dig vil de forgå

Du en elskelig forbruger
ja’ en af mange flere
nu på lønnen de dig truer
ja, mere vil ha’ mere

Mange muligheder du finder
på livets smalle sti
når bekymringerne forsvinder
da er dit liv forbi

Klaus Jensen

Blicher Lan...   se side 31

Som	medlem	af	det	faglige	fællesudvalg	på	mureruddannelsen	
havde	jeg	fornøjelsen	af	at	deltage	i	det	årlige	DM	i	Skills	som	
blev afholdt i Næstved. 

Der	blev	konkurreret	i	mange	discipliner	heraf	mange	3F	relaterede,	
hvilket	jeg	har	forsøgt	at	vise	med	disse	stemningsbilleder	
fra konkurecerne.

Gode byggekolleger
Den 1. marts 2019 blev vores SH konto 
i byggeriets overenskomster hævet til 
9,9%,	hvilket	gerne	skulle	fremgå	af	
jeres	lønsedler.	Er	du/I	i	tvivl	om	firma-
et har efterlevet dette kan i kontakte 
os	i	Byggegruppen	3F	Randers	og	få	
et	løntjek	☺

NYT FRA DIN 
OVERENSKOMST

Entreprenørfirmaet	Erik	G.	
Hansen	afholdt	5.	april	2019	
reception	for	Arne	Kaptain	
hvor	jeg	deltog.	Arne	har	
været ansat i 40 år. Ved en 
sammenkomst	den	1.	april	
1979	mødte	han	firmaets	
stifter Ib G. Hansen. De af-
talte	at	mødes	dagen	efter,		
hvorefter Arne startede i 
firmaet	den	2.	april	1979.

Stort	tillykke	med	jubilæet	
til	Arne	Kaptain.

Til Samfundsborgeren

40 års 
jubilæum

PUT & TAKE FISKEDAG 
Industri-,	Bygge-,	Service-	og	Offentlig	gruppe	inviterer	til	fælles	Put	&	Take	fisketur.	Se side 15...

Klaus Jensen
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Jens Laursen
Gruppeformand

Henrik Amby
Faglig	sekretær

transport
Gruppen

Allan Jensen
Faglig	sekretær

transportGruppen

Nyt fra Transportgruppen
Så nærmer sommeren sig med hastige skridt. 
Det	er	jo	naturens	gang,	at	efter	mørket	kom-
mer lyset.
I	3F	Randers	Transportgruppe	håber	vi	også	

”naturen	går	sin	gang”	når	det	kommer	til	det	
politiske	landskab.	Vi	håber	på	at	lyset	kommer	
ind	her	ved	det	kommende	valg	til	Folketinget.	
En	ting	er	i	hvert	fald	sikkert:	Transportgrup-

pen	skal	opfordre	alle	sine	medlemmer,	deres	
familier,	deres	kollegaer,	ja	kort	sagt	alle:	Brug 
nu jeres stemmeret. 

I	skrivende	stund	er	EU-valget	jo	ikke	af	holdt	
endnu.	3F	Randers	Transportgruppe	håber,	at	
der	er	kommet	et	skifte,	gerne	et	stort	skifte	i	
sammensætningen af EU-Parlamentet. 
Ligesom	vi	også	håber	der	er	3F’ere	(Karsten	

Hønge,	SF	og	Ole	Nors,	Folkebevægelsen	mod	
EU)	som	bliver	valgt	ind.	Europas	lønmodtage-
re	og	arbejdere	trænger	i	den	grad	til	at	blive	
repræsenteret	ved	en	arbejder	i	parlamentet.	
Skulle	det	 ikke	 lykkes	denne	gang	kan	vi	 jo	
kun	håbe,	der	til	næste	EU-valg	om	5	år,	op-
stilles	en	3F’er.	Noget	vi	må	arbejde	benhårdt	
på	skal	lykkes.	

En	god	ting	har	det	nuværende	parlament	trods	
alt	lavet.	Torsdag	den	4.	april	vedtog	EU-Par-
lamentet	sine	kompromisser	om	Vejpakke	1.	
Det skete efter mange måneders tovtrækkerier. 
Dermed	nærmer	det	politiske	spil	om	EU’s	vej-
pakke	sig	enden	og	de	såkaldte	trilogi-forhand-
linger,	hvor	EU-Parlamentet,	EU’s	Ministerråd	

og EU-Kommissionen skal blive enige om de 
endelige	lovtekster.	EU-Kommissionens	oprin-
delige	forslag	til	vejpakken	blev	præsenteret	31.	
maj	2017	hvorefter	2	supplerende	udspil	blev	
præsen	teret	i	november	2017	og	foråret	2018.

Så de skal ikke have skyld for at skynde sig 
for meget.
Det	er	dog	os	en	glæde	at	konstatere	at	3F	

Transportgruppen,	Jan	Villadsen	og	Flemming	
Overgaards	benhårde	lobbyarbejde	for	vejpak-
ken har båret frugt. 

Naturligvis	er	”pakken”	ikke	en	afskrift	af	3F’	
forslag,	men	3F	har	sat	meget	tydelige	aftryk	
på	det	endelige	resultat.	Vi	må	og	skal	have	
forbedret forholdene for vores udenlandske 
kollegaer.	Det	må	aldrig	være	lønninger,	slave-
kontrakter og umenneskelige forhold der afgør 
valget	af	transportør	for	en	bestiller.	
Derfor	er	selve	grundtanken	om,	at	det	er	

slutlandets overenskomst/lønforhold der er 
gældende	for	 lønniveauet	 for	chaufføren,	en	
rigtig god løsning. 

Nuvel	–	der	er	stadig	et	godt	stykke	arbejde	
inden	endelig	vedtagelse,	men	et	stort	skridt	
fremad trods alt.

Med ønsket om en god sommer 
samt et godt valg til 3F’ kandidater

På gruppens vegne
Jens Laursen

Gruppeformand.

130 Buschauffører var mødt op ved Midttrafik’s hovedkontor i Århus den 10 maj.
Der var stor opbakning til Kim Poder, 3F’s Forhandlingssekretær og vores Afdelingsformand Ole 
Christensen, forud for dialogmødet med Midttrafik’s ledelse. Mødet havde til formål at få Midttrafik 
til at forstå, at regionens Buschauffører har fået nok nu, af køreplaner der ikke giver Chaufførerne 
tid til at afholde deres pauser. Buschaufførernes krav til Trafikselskabet blev positiv modtaget af 
Midttrafik. Chaufførerne i regionens Rutebusser vil se forbedringer NU!!!!!!!!!!!!
Godt gået af Chaufførerne, når vi er mange nok bliver der lyttet.

Aktion "Tryk Stop"
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Allerede	nu	har	3F	Randers	Transportgruppe,	i	samarbejde	med	en	
del	andre	afdelinger,	fundet	hvad	hovedtemaet/kravet	skal	være	til	
overenskomstforhandlingerne 2020. 

Vi vil have ændret vores feriefridage om til overenskomstfridage. Dette 
dels	for	at	sikre	at	alle,	også	ikke	medlemmer,	er	bevidste	om	hvorfor	
man har disse fridage. Det er ikke en ret der er faldet ned fra himlen. 

Derudover	ønsker	vi	at	arbejdsgivernes	indbetaling	til	disse	fridage	sker	
til	den	overenskomstbærende	fagforening	for	alle	medarbejdere,	altså	
i	vores	tilfælde	3F.	3F	foranstalter	så	udbetalingen	til	medlemmerne	
under	nøjagtig	samme	vilkår	og	betingelser	som	nu.	Dette	vil	betyde	
at	ikke	medlemmer	(gratisterne),	stadig	vil	have	retten	til	overens-
komstfridagene,	men	selv	må	betale	for	den	frihed.	

Vi	skal	have	lavet	en	forskel	på	at	betale	til	fagforeningen	og	stå	udenfor.	

Dette	krav	samt	en	mængde	andre	er	allerede	lavet,	men	skulle	du	gå	
med	et	krav/ønske	til	DIN	overenskomst,	så	giv	endelig	lyd.	

Husk på Fagforeningen er dig...

Vi	var	med	på	transport	messen,	
da lærling Marie Johansen fra Brdr. 
Dahl skulle dyste med andre dyg-
tige	lærlinge	til	DM	for	Transport	
lærlinge.
Marie	 havde	 selvfølgelig	 op-

bakning	med	fra	3F	Randers,	da	
faglig Sekretær Allan Jensen samt 
hendes	 tillidsrepræsentant	 Car-
sten	Olsen	var	med	til	at	vise	op-
bakningen til vores unge lærling.

Ud over afdelingen og TR havde 
Marie 2 kollegaer der havde taget 
en fridag for at støtte hende samt 
3 fra ledelsen.

Det	var	en	god	dag,	og	Marie	viste	
flaget	 frem	 for	#Fremtidener-
faglært

Allan Jensen

Vi	har	behov	for	et	politisk	skifte	i	Fol-
ke tinget. De mørke kræfter hersker 
over	vores	alle	sammens	Danmark,	
og	over	Europa.	Egoismen	og	selvfe-
denheden har haft magten længe nok. 

Nu	er	det	på	tide	vi	tænker	på	men-
nesket,	og	at	vi	tænker	på	hinanden,	
frem	for	”Mig	Først”.	
Det	er	nu	hvor	vi,	almindelige	løn-

modtagere,	 kan	 sætte	 et	 fingeraf-
tryk,	sende	et	signal	om	at	vi	vil	have	
solidariteten tilbage. 
Vi	vil	have	styrket	kampen	for	et	

bedre	arbejdsmiljø,	vi	vil	have	styrket	
kampen	imod	den	sociale	dumping,	vi	
vil	have	styrket	kampen	mod	skatte-
unddragen og skattely. 
Spørg	derfor,	ved	enhver	lejlighed,	

folketingskandidaterne om deres hold-
ning	til	disse	ting.	3F	Randers	Trans-
portgruppe	skal	opfordre	til	at	stem-
me	på	partier	og	lister	der	går	ind	for	
disse ting. 
Et	par	gode	bud	er	partier	til	ven-

stre	for	Socialdemokratiet,	altså	SFG	
og Enhedslisten. Dette for at holde S 
på	sporet,	vi	har	jo	ikke	glemt	Helle	
Thorning regeringen med alle deres 
ulykker og videre føreren af den bor-
gerlige	økonomiske	politik.	
Det	ønsker	Transportgruppen	ikke	

gentaget,	og	det	kan	kun	forhindres	
gennem	en	styrket	venstrefløj,	gen-
nem	en	markant	styrkelse	af	SF	og	
Enhedslisten.

Jens Laursen,
Gruppeformand.

Generalforsamling 
Generalforsamlingen den 20. marts 
gik	rigtig	godt.	Rent	personligt	blev	
jeg	 genvalgt	 for	 en	 ny	 periode,	 og	
jeg	takker	naturligvis	alle	for	tilliden.	
Jeg	 vil	 fortsat	 gå	 ydmygt	 til	 op-

gaven,	 og	 vil	 også	 her	 takke	mine	
to faglige kollegaer Henrik Amby og 
Allan	Jensen	for	samarbejdet.	Uden	
dem kunne vi ikke komme fremad. 

En stor tak skal også lyde til de 
afgående	 bestyrelsesmedlemmer,	
tak	 for	 jeres	 indsats	 indtil	 nu,	 og	
velkommen til nye såvel som gamle 
bestyrelsesmedlemmer. Vi havde 
en god debat om beretningen samt 
de øvrige forslag især dem vedr. 
OK2020.	Tak	til	alle	 jer	som	deltog	
i	 generalforsamlingen,	 alle	 jer	 som	
satte	et	præg.

Jens Laursen,
Gruppeformand.

Lars (U)Løkke har netop 
udskrevet valg til Folketinget
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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

Der	har	været	afholdt	generalforsamling	i	servicegrup-
pen	den	26.	marts,	med	et	flot	fremmøde	–	66	personer	
var	tilmeldt	generalforsamlingen,	heraf	18	pensionister	
uden stemmeret. 
Generalforsamlingen	forløb	i	god	ro	og	orden,	uden	

spørgsmål	til	hverken	beretningen	eller	regnskabet	for	
2018.
Efter	generalforsamlingen	består	gruppebestyrelsen	

i	servicegruppen	af	Gruppeformand	Susanne	Hansen,	
bestyrelsesmedlemmerne	Minna	Thomsen,	Gitte	Lock,	
Ann	Kristina	Simonsen,	Jan	Kastrup.	
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer	fra	servicegruppen	

er	Susanne	Hansen,	Minna	Thomsen,	Gitte	Loch.	

SÆT X
Servicegruppen	

inviterer til 
bowling med 

efterflg.	spisning
torsdag 

den 3. oktober 
kl. 16.45-19.30

Madxpressen
Gruppen	har	fået	en	ny	samarbejdspartner	da	
virksomheden	Madxpressen	er	flyttet	til	byen	
på	adressen	Alsvej	21,	8940	Randers	SV.

Virksomheden	er	derfor	tilføjet	på	listen	over	
vores overenskomstdækkede restaurationer.

 

Vi	glæder	os	til	det	fremtidige	samarbejde.

Generalforsamlingen 2019

Efter selve generalforsamlingen 
fortalte Nina Vedel Møller fra Den 
offentlige	gruppe	i	forbundet	–	lidt	
om	arbejdet	i	Forbundshuset	og	om	
gennemgik herefter reglerne i den 
nye ferielov. 
Den	 nye	 ferielov,	 skabte	 stor	

debat,	men	jeg	formoder	alle	fik	
svar	på	de	spørgsmål,	der	var	og	
er i forbindelse med overgangen 
til samtidsferie.

Susanne Hansen

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

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

Classic Clean og Byens Rengøring er nu organiserede virksomheder 
under	DI,	hvilket	betyder	at	medarbejderne	er	omfattet	af	service-
overenskomsten SBA.
Tillykke til firmaerne og deres medarbejdere.

Servicegruppen 3F Randers

3F	Servicegruppen	afholder	

Fyraftensmøde
Den	6.	juni	kl.	17.00	i	kantinen,	Tronholmen	9	i	Randers	
hvor	vi	gennemgår	jeres	krav	til	OK	2020
Hvis	du	vil	have	indflydelse	på	næste	års	overenskomstforhandling	
på	det	private	område,	i	Privat	service,	Hotel	og	restauration
er	det	vigtigt,	at	du	deltager	i	mødet	eller	sender	dine	ønsker/krav	
til	OK	ind	til	os,	senest den 6. juni 2018.

Som	tak	for	jeres	indsats,	trækkes	der	mellem	de	indkomne	ønsker/
forslag -  lod om 2 billetter til Randers Regnskov.

Gruppen	vil	være	vært	ved	en	sandwich,	og	en	vand	eller	øl.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden, 
til undertegnede senest den 4. juni.
Susanne.Hansen@3f.dk eller på tlf. 30676370

PUT & TAKE FISKEDAG 
Industri-,	Bygge-,	Service-	og	Offentlig	gruppe	inviterer	til	fælles	Put	&	Take	fisketur.	Se side 15...

18
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Ivan	Christoffersen,
Gruppeformand

offentliG
Gruppe

offentliG Gruppe

Til medlemmerne i den offentlige gruppe
Mit	navn	er	Ivan	Christoffersen	og	jeg	
er	her	fra	1.	juni	2019	blevet	valgt	til	
jeres	nye	gruppeformand.	
Jeg	er	55	år	og	bor	i	Randers,	er	

gift	og	har	3	børn	på	15,16	og	18	år.	
Jeg har de sidste 12 år været ansat 

i Driftsafdelingen i Randers kommu-
ne,	hvoraf	jeg	de	sidste	5	år	har	været	
ansat	i	et	aktiveringsprojekt,	hvor	vi	
arbejder	med	at	få	folk	på	kanten	af	
arbejdsmarkedet	ud	i	job	igen.	Det	
har været 12 gode år Driftsafdelin-
gen	hvor	jeg	i	en	periode	har	været	
tillidsmand,	og	hvor	jeg	igennem	den	
tid har fået stor interesse i det faglige 
arbejde.	
Da	 jeg	 nu	 er	 blevet	 valgt	 som	

gruppeformand	ser	jeg	frem	til	igen	
at	arbejde	mere	med	det	faglige	og	
dygtiggøre mig indenfor de Offentlige 
overenskomster og hvad det ellers 
indebærer.  
Jeg	vil	arbejde	hårdt	og	målrettet	

på	at	være	en	tydelig	og	synlig	grup-
peformand.

Jeg vil også gerne rette en tak til 
afdelingsbestyrelsen som har givet 
Bjarne	Kehlet	og	jeg	mulighed	for	at	
lave	en	god	overdragelsesperiode.	

Jeg vil også gerne sige tak for at 
kunne deltage i afdelingsbestyrel-

sesmøde	 som	 gæst	 og	 fik	 hilst	 på	
kommende kollegaer. Jeg har ligele-
des deltaget i Landsmøde for Lands-
brancheklubben for kommunale og 
Regionale	Specialarbejdere,	hvor	vi	
havde	besøg	af	Forbundsformand	 i	
3F	Per	Christensen,	som	forklarede	
lidt	om	den	politiske	situation.	

Det var et rigtig godt møde hvor 
jeg	 fik	 hilst	 på	 kollegaer	 fra	 andre	
afdelinger rundt om i landet. 
Det	 var	 spændende	 at	 høre	 om	

hvad der foregår rundt om i de andre 
afdelinger og et af temaerne som gik 
igen	var	om	Frivillighed.	Der	var	også	
en	del	omkring	EU	og	dets	påvirkning	
på	det	danske	samfund	som	helhed.	
Det	var	ikke	udbredt	positivt.

Bjarne	og	jeg	har	snakket	om	at	kom-
me	på	besøg	ude	ved	vores	medlem-
mer,	så	de	af	jer	der	ikke	har	mødt	
mig,	har	mulighed	for	det.	

Jeg vil også gerne se de steder 
hvor	vores	medlemmer	arbejder,	da	
jeg	synes	det	er	vigtigt	at	være	så	tæt	
på	de	gode	folk	der	hver	dag	møder	
på	arbejde	og	gør	deres	bedste.

Jeg vil her til sidst sende et stort øn-
ske	om	at	vi	i	den	offentlige	gruppe	
vil stå sammen og vokse og blive 
stærkere	 for	hver	dag	der	går,	 jeg	
vil	selv	arbejde	stenhårdt	for	at	det	
skal	 lykkes	og	ved	 fælles	hjælp	og	
vores	afdeling	i	3F	Randers	skal	det	
nok lykkes. 

Til allersidst vil jeg ønske Bjarne 
Kehlet et langt og skønt otium.

Bjarne	Kehlet
Gruppeformand

Skiftedag 
i Offentlig 
gruppe
Med virkning fra 
den	1.	juni	er	
Ivan Christoffersen 
ny	gruppeformand
i	offentlig	gruppe.

Bjarne	Kehlet	stopper	
derfor	som	gruppe-
formand	den	31.	maj.
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Noget om valgkampe 
og metaforer
Jeg	ved	ikke	hvordan	du	har	det,	men	jeg	elsker	gode	
metaforer. Metaforer som med få ord danner billeder i 
ens	hoved,	ja	kridter	banen	op.
Hov	der	kom	lige	en	sportsmetafor.

Lige	nu	hvor	jeg	skriver	dette	indlæg	er	valgkampen	
igang.	Både	EU	valg	og	folketingsvalg.	Derfor	vil	jeg	
indskrænke kategorien af metaforer til EU valget og 
folketingsvalget.

EU bliver ofte omtalt som EU 
toget. “Det store tunge frembru-
sende tog hvor du ikke bare kan 
stå af når det passer dig”. Jeg har 
af og til siddet og kedet mig i et 
tog og så været fristet. ”Hvad vil 
der ske hvis jeg lige nu trækker i 
nødbremsen”. 
Det	er	aldrig	blevet	til	andet	end	tankespind,	men	

briterne trak sgu i nødbremsen. Og sikken ballade!!

Og	så	folketingsvalget,	eller	nærmere	bestemt	folketings	
medlemmer.	Langt	fra	alle	politikere	bruger	metaforer	
men	her	følger	et	par	eksempler.

Lars Løkke er en hel skattekiste af blomstrende meta-
forer.	Før	sidste	overenskomst	fornyelse	på	de	offentlige	
arbejdspladser	gik	han	i	byen	med	budskabet	at	“Det 
offentlige skal køre lidt længere på literen”.

Hvem vil ikke gerne købe en bil 
der	kører	længere	på	literen.	Det	
lyder	bedre	end	at	sige:	I	bliver	
færre	til	det	samme	arbejde.

Lige nu er han i byen med slo-
ganet “forlæns ind i fremtiden”.??? 
Når han introducerer skattelettel-
ser,	eller	nedsættelse	af	selskabs-
skat taler han om at “opsvinget 
taber flyvehøjde”. Det giver for 
mig	indre	billeder	af	at	du	sidder	i	et		fly	som	er	ved	at	
styrte	mod	jorden	hvis	ikke	der	gøres	noget.	Så	heller	
æde skattelettelser.
Og	så	det	bedste	Løkkecitat:	“Hvis kort og terræn 

ikke længere passer sammen følger jeg terrænet”. Så 
forstår	jeg	bedre	at	han	tog	Samuelsen	ind	i	regerin-
gen,	og	at	han	overlevede	formandsopgøret	i	kælderen	
i Odense. En sand overlever.
Fra	den	anden	side,	den	røde	bane	halvdel,	har	vi	SF	

folketingsmedlem	Karsten	Hønge.	Rigtig,	det	er	ham	vi-
karen	fra	helvede.	Hønges	slogan:	“Det varme vand skal 
være varmt og det kolde vand koldt, der er forskel på 
højre og venstre. Ikke mere pis, lad os komme til sagen”.
Det	er	også	Hønge	som	siger:	“Der er ligeså mange 

fagforeningsfolk i Krifa, som der er russere i russisk sa-
lat”.	Og	så	lige	et	par	hurtige	Hønge	metaforer	til	emnet	
gule	fagforeninger:	“De gule sidder bag på tandemen 
med benene oppe og lader os organiserede træde i pe-
dalerne”.	Eller:	“Ingen arme, ingen småkager”.

Måske	du	selv	er	samler	af	metaforer,	så	del	gerne.
Mv. Erik B.

Industri-,	Bygge-,	Service-	og	Offentlig	
gruppe	inviterer	til	fælles	Put	&	Take	fisketur  
4	grupper	i	3F	Randers	tilbyder	alle	medlemmer	med	
ledsager,	børn,	børnebørn	til	Put	&	Take	fiskedag.  
lørdag den 14. september 

fra kl. 10-14
Fiskestedet er:

MEDESTEDET 
Milmosevej 2A, 9510 Arden
Transport:	Alle	tilmeldte	kommer	selv	ud	til	fiskepar-
ken	til	kl.	10.00.	De	4	grupper	i	3F	Randers	er	i	løbet	
af	dagen	vært	med	grillpølser	samt	øl	og	vand.	Der	
vil	i	løbet	af	dagen	være	fiskekonkurrencer	for	både	
børn og voksne.  
Tilmelding senest mandag den 10. september.
For medlemmer af industrigruppen 
til Per Bundgård på tlf. 30676351
For medlemmer af byggegruppen 
til Flemming Otkjær på tlf. 30676330
For medlemmer af offentlig gruppe 
til Ivan Christoffersen på tlf. 30676360
For medlemmer af servicegruppen 
til Susanne Hansen på tlf. 30676370

PUT & TAKE 
FISKEDAG



Arbejdernes Landsbank
Østervold	18,	8900	Randers

Flügger farver 
Mariagervej	57,	
8920 Randers NV
Gammel	Stationsvej	5,	
8940 Randers SV

Dansk Bilglas A/S  
Mariagervej	115,	
8900 Randers

Euromaster  
Haraldsvej	64	D,	
8900 Randers

Europcar Randers
Grenåvej	20,	
8900 Randers

Bilsyn Plus Randers 
Grenåvej	36,	
8960	Randers	SØ

DESIGNA - Randers
Århusvej/Holstebrovej	1,	
8940 Randers SV

Shell tankstationer 

Super Dæk Service 
Haraldsvej	47,	8900	Randers

Synoptik 
Dytmærsken	12,	
8900 Randers
Randers	Storcenter,	
Merkurvej	55,	
8960	Randers	SØ

QuickPot
Messingvej	20E,	
8940 Randers SV

Jensens Bøfhus - Randers
Rådhusstræde	3-5,	
8900 Randers

VÆRSGO - Randers
Merkurvej	55,	
8960	Randers	SØ

Din Hørespecialist
Brødregade	9,	
8900 Randers

ALKA forsikring

Peter Dyrborg
Økonomiansvarlig

Trine	Østergaard
Økonomi-
medarbejder

Økonomi

Du	kan	hente	dit	nye	digitale	LO	Plus-kort	på	flere	måder:

•	 Scan	QR-koden,	du	ser	her	på	siden.

• Send SMS med teksten "kort" til 1999.

•	 Eller	gå	ind	på	hjemmesiden	
		 www.loplus.dk/medlemsapp

Som	medlem	af	3F	er	du	automatisk	med	i	rabatordnin-
gen	LO	Plus,	der	giver	dig	rabat	i	over	1.300	butikker	i	
Danmark.	Nu	kan	du	også	få	kortet	digitalt	på	din	telefon.

Med	det	mobile	medlemskort	kan	du	både	spare	penge	
samt	finde	kontaktinformationer	til	din	fagforening	via	
din mobiltelefon.

Det nye mobile medlemskort henter du via LO Plus' nye 
app.	Når	app'en	er	downloadet,	skal	du	 logge	 ind	via	
Nem-ID den første gang. 

Derefter	bliver	du	bedt	om	at	lave	en	firecifret	kode,	som	
fremover	bliver	din	personlige	adgangskode.

Efter	første	login	får	du	adgang	til	dit	eget	personlige	
medlemskort,	og	du	er	klar	til	at	bruge	app'ens	mange	
rabatmuligheder i hele landet. 

LO-Plus kortet
Brug	LO	Plus-kortet	på	din	mobiltelefon,	når	du	skal	have	
medlemsrabat hos 1.300 butikker landet over.

20%

9%

7,5%

10%

10%

særpris

særpris

10%

6%

8%

10%

7,5%

Vi viser her 
lokale forretninger 
i Randers, 
som giver dig rabat: ▼

10%

10%

15-50%

Husk	at	dit	LO-Plus	kort	også	er	dit	3F	medlemskort

Vi vises nogle forlystelsesparker 
eller oplevelser med rabat

BonBon land
Jesperhus Blomsterpark
København ZOO
Tivoli Friheden
Tivoli København
Legoland
Brændegårdshaven Bornholm
Bakken, København
Aqua, Silkeborg

Flying Superkids - forestillinger

▼

66598
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Skadeshjælp ved 
hjemtransport

Klip ud, fold og tag med på rejsen. 

Din Forbunds Ulykkesforsikring i Alka dækker dig ved ulykkes-
tilfælde – en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

I tilfælde af akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, dæk-
kes desuden rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport 
fra ferierejser. Du og din husstand er dækket ved ferierejser i 
EU/EØS lande i op til 31 dage.

Se kontaktoplysninger på bagsiden

Er der brug for øjeblikkelig hjælp, kontaktes 
Falck Global Assistance (hele døgnet) 

•  Telefonnummer +45 70 27 14 33
•  Telefaxnummer +45 70 27 14 22
•  E-mail: rejsealarm@alka.dk

 
Kontakt også Falck Global Assistance hurtigst muligt:
              
•  ved hospitalsundersøgelser / indlæggelser 
•  for godkendelse af udgifter 
•  før der skrives under på erklæringer, formularer m.v 

Udskriv formularen

Klip ud, fold og tag med på rejsen

Er du omfattet af forbundets kollektive 
ulykkesforsikring,	har	forbundet	og	Alka	
udvidet	dækningen	på	din	ulykkesfor-
sikring,	således	at	du	og	din	familie	er	
dækket	af	en	hjemtransportforsikring	
ved akut sygdom eller tilskadekomst i 
udlandet.

Hvilke rejser 
dækker forsikringen
Forsikringen	dækker	ferie	-	og	studie-
rejser	i	op	til	en	måned	ude	af	Danmark. 
Ved	studierejser	forstås	rejser,	hvor	

sikrede ikke er tilmeldt en uddannelses-
institution i udlandet.

Forsikringen	dækker	i	følgende	lande:
-		Andorra,	Azorerne
-		Belgien,	Bulgarien
-		Cypern
-  Estland
-		Finland,	Frankrig,	Færøerne
-		Gibraltar,	Grækenland,	Grønland
-		 Isle	of	Man,	Irland,	Island,	Italien
-		Kroatien,	Kanariske	Øer,	Kanal-
	 øerne	(Jersey,	Guernsey	m.m.)
-		Letland,	Liechtenstein,	Litauen,
	 Luxembourg
-		Madeira,	Malta,	Monaco
-		Nederlandene	/	Holland,	Norge
-		Polen,	Portugal
-  Rumænien

-		San	Marino,	Schweiz,	Slovakiet,
	 Slovenien,	Spanien,	Storbritannien,	
 Sverige
-		Tjekkiet,	Tyskland
-  Ungarn
-  Vatikanstaten
-		Østrig

Hvem dækker forsikringen
Forsikringen	 dækker	 medlemmet	 og	
dennes husstand. Ved husstand forstås 
personer,	der	er	gift	med	henholdsvis	
lever	i	fast	parforhold	med	medlemmet,	
samt	børn	og	adoptivbørn.	
Det	 er	 en	 forudsætning,	 at	 oven-

stående	personer,	er	 tilmeldt	samme	
helårsadresse	på	Folkeregisteret	som	
medlemmet.

Derudover dækkes udeboende de-
lebørn	 af	 et	 medlem	 af	 husstanden,	
såfremt	barnet	er	under	21	år	og	rejser	
sammen med et medlem af husstanden.
Forsikringen	 erstatter	 rimelige	 og	

nødvendige	udgifter	i	udlandet	til	hjem-
transport	til	Danmark,	med	almindeligt	
transportmiddel,	 ambulance	eller	am-
bulancefly,	som	 følge	af	akut	sygdom	
eller	tilskadekomst	under	rejsen	og	den	
planlagte	rejse	rejserute	ikke	kan	gen-
nemføres af lægelige årsager eller det 
planlagte	rejseforløb	er	overskredet	af	
lægelige årsager.

Hvad erstattes
Rimelige og nødvendige udgifter i ud-
landet - ved skadestilfælde omfattet af 
den	offentlige	rejsesygesikring
-	til	transport	til	Danmark	med	almin-
deligt	transportmiddel,	ambulance	
eller	ambulancefly	samt	kontakt	til	
Falck	TravelCare.
Hvis	 du	 får	 brug	 for	 øjeblikkelig	

hjælp	i	udlandet,	skal	du	altid	(uanset	
ugedag	 og	 tidspunkt)	 kontakte	 Falck	
TravelCare	på

- Telefon + 45 70 27 14 33
- Telefax + 45 70 27 14 22
- Mail: rejsealarm@alka.dk

Det	er	vigtigt,	at	du	gemmer	ovenstående	
oplysninger,	f.eks.	på	din	mobiltelefon,	
således	at	du	altid	har	nummeret,	hvis	
du skulle få brug for det.

Ved	hospitalsundersøgelser	/-indlæggel-
ser	er	det	vigtigt,	at	du	hurtigst	muligt	
kontakter	Falck	TravelCare	på	telefon	
+45 70 27 14 33. Undlad at skrive under 
på	erklæringer,	formularer	m.v.	før	du	har	
været	i	kontakt	med	Falck	TravelCare.

3F kan sikre dig ved sygdom/hjemtransport under din ferie

Falck TravelCare
+ 45 70 27 14 33
rejsealarm@alka.dk

Skadeshjælp ved 
hjemtransport

Klip ud, fold og tag med på rejsen. 

Din Forbunds Ulykkesforsikring i Alka dækker dig ved ulykkes-
tilfælde – en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

I tilfælde af akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, dæk-
kes desuden rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport 
fra ferierejser. Du og din husstand er dækket ved ferierejser i 
EU/EØS lande i op til 31 dage.

Se kontaktoplysninger på bagsiden

Er der brug for øjeblikkelig hjælp, kontaktes 
Falck Global Assistance (hele døgnet) 

•  Telefonnummer +45 70 27 14 33
•  Telefaxnummer +45 70 27 14 22
•  E-mail: rejsealarm@alka.dk

 
Kontakt også Falck Global Assistance hurtigst muligt:
              
•  ved hospitalsundersøgelser / indlæggelser 
•  for godkendelse af udgifter 
•  før der skrives under på erklæringer, formularer m.v 

Udskriv formularen



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

Kristian 
Hundborg
Elev

Vi	vil	gerne	sikre	os,	at	kravene	til	din	jobsøgning	er	så	tydelige	som	muligt.	Du	er	naturligvis	altid	velkommen	til	
at	få	hjælp	og	vejledning	til	din	jobsøgning	i	afdelingen.	Såfremt	at	din	joblog	ikke	er	i	orden	–	dvs	med	minimum	
2	stillinger	pr.	uge	vil	du	få	en	påmindelse	via	SMS	eller	brev	i	mit	arkiv	på	www.mit.3f.dk
Det er vigtigt at du altid får registreret 2 stillinger om ugen.

Krav til jobsøgning ændrer sig, i forhold til hvor længe du har været ledig. Her har du en oversigt

u Forbrug: 0-481 timer (0-3 måneders ledighed)
	 Du	skal	som	udgangspunkt	registrere	mindst	2	af	dine	jobsøgninger	om	ugen.
	 Søger	du	skriftligt,	vil	vi	anbefale	dig	at	uploade	disse	ansøgninger.

u Forbrug: 482-962 timer (3-6 måneders ledighed)
	 Du	skal	som	udgangspunkt	registrere	mindst	2	af	dine	jobsøgninger	om	ugen.
	 Er	du	fuldtidsforsikret,	skal	du	primært	søge	fuldtidsstillinger.	
	 Søger	du	skriftligt,	vil	vi	anbefale	dig	at	uploade	disse	ansøgninger.
	 Du	skal	søge	job	indenfor	det	geografiske	område,	der	er	aftalt.

u Forbrug: 963-1443 timer (6-9 måneders ledighed)
	 Du	skal	som	udgangspunkt	registrere	mindst	2	af	dine	jobsøgninger	om	ugen.
	 Er	du	fuldtidsforsikret,	skal	du	primært	søge	fuldtidsstillinger.
 Du skal søge stillinger både skriftligt og som webansøgning. 
	 Søger	du	skriftligt,	vil	vi	anbefale	dig	at	uploade	disse	ansøgninger.
	 Du	skal	søge	job	indenfor	det	geografiske	område,	der	er	aftalt.

u Forbrug: 1444 timer (9 måneders ledighed)
	 Du	skal	som	udgangspunkt	registrere	mindst	2	jobansøgninger	om	ugen.
	 Er	du	fuldtidsforsikret,	skal	du	primært	søge	fuldtidsstillinger.	
	 Du	skal	søge	stillinger	både	skriftligt	og	som	webansøgning.	Du	skal	også	søge	opslåede	stillinger.
	 Du	skal	søge	job	indenfor	det	geografiske	område,	der	er	aftalt.
	 Der	skal	uploades	mindst	1	ansøgning	eller	dit	personlige	cv.

Forbrug
Forbrug	betyder	det	antal	ledige	timer,	der	er	registreret	i	dit	ledighedsforløb.	Det	vil	sige,	det	antal	timer	du	har	
brugt	af	din	dagpengeperiode.	Du	kan	følge	dit	timeantal	på	www.jobnet.dk	under	feltet	”Dagpengetællere”.

Vi hjælper dig med at søge job.
Jobformidling	hos	3F	Randers.	3F	Randers	får	henvendelser	fra	arbejdsgivere	og	vi	vil	rigtig	gerne	formidle	job-
bene	videre	til	vores	medlemmer.	Du	kan	hjælpe	dig	selv	ved	at	oprette	en	jobagent	i	vores	3F	jobformidling.
3F	Jobformidling	stiller	Danmarks	største	jobdatabase	til	rådighed	for	både	ledige	og	beskæftigede.	
Du	kan	søge	både	på	stillingsbetegnelser	og	arbejdsstedets	placering,	eks.	tømrer	eller	kok,	i	Randers.
Kom i afdelingen og få hjælp eller log på mit3f.dk 

Registrering i joblog og krav til jobsøgning
Når	du	er	ledig	og	modtager	dagpenge,	skal	du	være	aktivt	jobsøgende.	Vi	har	derfor	lavet	denne	
oversigt,	da	de	krav,	der	stilles	til	din	jobsøgning,	ændrer	sig,	i	forhold	til	hvor	længe	du	har	været	ledig.

Her kommer 
snart en ny 
medarbejder
– se side 19



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

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

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

VIGTIGT
Hvis du har glemt at 
søge	om	feriedagpenge	
for	ferieåret	den	1.	maj	
2018	-	30.	april	2019	
skal vi have ansøgningen 
senest	den	31.	maj	2019	på	mit.3f.dk
Modtages den senere kan udbetaling ikke ske.

Vores gode kollega 
i	A-kassen,	
Helle	Spangsdorf,	
har valgt at forlade 
3F	Randers,	da	hun	
har	fået	arbejde	hos	
Teknisk Landsforbund 
i	hjembyen	Ålborg.

Vi	kommer	til	at	savne	Helle,	men	er	selvfølgelig	
glade	på	hendes	vegne.
Vi	siger	Helle	en	stor	tak	for	indsatsen	her	i	3F	

Randers samt ønsker tillykke og alt mulig held og 
lykke	i	det	nye	job.
Helle	 stopper	 i	 3F	 Randers	 den	 udgangen	 af	

maj	måned.

Samtidig	har	vi	lagt	et	jobopslag	ud	på	Jobnet	samt	
på	afdelingens	hjemmeside	og	Facebook-side,	og	
når	du	læser	dette	blad,	har	vi	forhåbentlig	allerede	
fået	ansat	en	afløser	for	Helle.
Forventet	nyansættelse	er	hurtigst	muligt,	og	du	

vil derfor i løbet af sommeren kunne møde et nyt 
ansigt i afdelingens A-kasse. 
Vores	nye	kollega	vil	blive	præsenteret	i	næste	

afdelingsblad.
Mariane Arnt, A-kasseleder

Tak for 
indsatsen Her vises vores jobopslag  

3F Randers søger ny medarbejder/kollega til A-kassen 

Dine	arbejdsopgaver	vil	være	alle	typer	af	opgaver,	der	skal	løses	
i	en	a-kasse.		Det	er	bl.a.	beregning	og	udbetaling	af	dagpenge,	
feriedagpenge,	efterløn	og	tilhørende	ydelser.	Der	skal	afholdes	
individuelle	CV	og	vejledningssamtaler	samt	rådighedssamtaler.	
Herudover vil der også være samtaler i det nye kontaktforløb som 
starter	1.1.20	og	desuden	fællessamtaler	på	jobcentret.

Vi forventer at du: 
-	 Kan	give	vores	medlemmer	en	god	og	personlig	service	
-	 Viser	ansvar,	tager	initiativ	og	selvstændigt	løser	opgaverne
-	 Indgår	i	et	konstruktivt	og	positivt	samarbejde	med	kolleger	

og valgte
-	 Er	meget	fleksibel	i	forhold	til	de	arbejdsopgaver,	der	skal	løses	
-	 Du	skal	indgå	i	et	stærkt	team	med	hovedvægt	på	tæt	samar-
bejde	

Vi vil foretrække at du:
-	 Har	arbejdet	med	vejledning	og	kan	afholde	målrettede	sam-

taler
-	 Har	indgående	kendskab	til	arbejdet	med	a-kasselovgivningen		
og	arbejdsmarkedspolitik

-	 Erfaring	med	arbejde	i	en	a-kasse	/	medlemsadministration
-	 Har	kendskab	til	vejledningsforpligtelser	overfor	medlemmerne

Vi lægger desuden vægt på at du  
- Har et afklaret forhold til fagbevægelsen og udviser stolthed 
over	at	være	en	del	af	3F.	

-	 Har	empati,	er	engageret,	imødekommende	og	proaktiv		
-	 Mestrer	 den	 enkle	 kommunikation	 og	 kommunikerer	 på	 en	

overbevisende måde  
-	 Er	positiv	og	har	et	godt	humør		
-	 Håndterer	forskellige	IT-værktøjer	på	erfarent	brugerniveau	
og	desuden	har	en	høj	grad	af	datadisciplin		

-	 Kan	servicere	medlemmerne	på	engelsk		

3F Randers har ca. 7.000 medlemmer 
indenfor følgende brancheområder:
- Bygge- anlæg og GLS
-	 Grafisk	
- Industri
- Offentlig  
- Service 
-	 Transport	
Motiveret ansøgning bedes fremsendt til a-kasseleder Mariane 
Arnt	på	mail	mariane.arnt@3f.dk.	Ansøgningsfrist:	24.	maj	2019	
–	samtaler	afholdes	27.	maj	2019
Tiltrædelse:	Snarest	muligt.	
Er	der	spørgsmål	til	stillingen,	kan	du	kontakte	mig	på	tlf.	30	67	63	08.		
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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.

På	grund	af	ny	viden	om	årsagssammenhæng	inden	for	følgende	erhvervssygdomme,	har	du	
nu	mulighed	for	at	få	din	sag	genoptaget.

Kræft i øjet som følge af svejsning:
Har	du	været	udsat	for	direkte	eller	indirekte	UV-stråler	ifm	svejsning	i	15-20	år	og	har	fået	
modermærkekræft	i	øjet	og	i	sin	tid	fået	din	arbejdsskadesag	afvist,	kan	vi	nu	hjælpe	dig	med	
at	få	den	genoptaget,	med	gode	muligheder	for	ret	til	erstatning.	

Nyrekræft efter udsættelse for svejserøg
Da	man	nu	ved,	at	der	er	en	vis	sandsynlighed	for	år-
sagssammenhæng	 mellem	 udsættelse	 for	 svejserøg	
og	udvikling	af	kræft	i	nyrerne,	har	du	mulighed	for	at	
få	din	arbejdsskadesag	genoptaget,	hvis	den	tidligere	
er blevet afvist.

Parkinsons sygdom efter arbejde med pesticider
Ny	viden	peger	på,	at	der	er	konstateret	øget	risiko	for	
udvikling	af	Parkinsons	sygdom	efter	arbejde	med	pesti-

cider.	Særligt	folk	i	gartnerier	er	udsat	for	pesticider	i	deres	arbejde.	Kravet	for	anerkendelse	
for	sygdommen	som	en	arbejdsskade	er,	at	man	skal	have	været	udsat	for	direkte	påvirkning	
i	arbejdet.	Hvis	du	tidligere	har	haft	en	arbejdsskadesag	vedr.	ovennævnte,	kan	den	nu	blive	
genoptaget	i	Arbejdsmarkedets	Erhvervssikring.

Anne Sofie Weile, 
Socialrådgiver 3F Randers

Anerkendelse af visse lungesygdomme
Lungekræft efter arbejde med 
asbest og tobaksrygning:
Hvis du har fået afvist din lunge-
kræft	 efter	 arbejde	med	asbest,	
fordi du samtidig har røget tobak 
og	sagen	blev	afgjort	før	2015,	har	
du	nu	mulighed	for	at	din	arbejds-
skadesag	genoptaget.

Nedsat lungefunktion ved KOL
Det er nu blevet nemmere at få anerkendt KOL som erhvervssygdom 
–	selvom	der	er	gået	lang	tid	fra	arbejdsophør	til	du	mærker	nedsat	
lungefunktion. 
Hvis	du	derfor	tidligere	har	fået	afvist	din	sag	om	KOL	–	netop	fordi	

du	først	lang	tid	efter	du	stoppede	på	dit	arbejde,	mærkede	nedsat	
lungefunktion,	har	du	mulighed	for	at	få	din	sag	genoptaget	ved	Ar-
bejdsmarkedets	Erhvervssikring.

Vi	sidder	klar	til	at	hjælpe	dig	med	spørgsmål	vedrørende	arbejdsska-
der herunder erhvervssygdomme. 

Har du tidligere fået afvist en sag med henvisning til førnævnte 
erhvervssygdomme	–	hjælper	vi	dig	med	at	få	sagen	genoptaget	og	
frem til en eventuel udbetaling af erstatning.

Anne Sofie Weile, 
Socialrådgiver 3F Randers

Nyt om arbejdsskadesager...
Hvis	du	tidligere	har	fået	afvist	en	arbejdsskadesag	vedrørende	særlige	typer	af	
kræft	og	Parkinsons	sygdom	samt	visse	 typer	 lungesygdomme	–	SÅ	LÆS	MED	

Nye og forbedrede 
ændringer af 
anerkendelse 
af ulykker...
Fra	1.	januar	2020	har	Folketinget	net-
op	vedtaget	en	ændring	af	loven,	der	
indebærer betydelige forbedringer af 
vores mulighed for ret til erstatning i 
forbindelse	med	arbejdsulykker.

Det væsentligste er:
-	 Fremover	vil	også	forbigående	li-

delser kunne anerkendes
- Det vil ikke længere være et krav 
for	anerkendelse,	at	der	har	været	
givet behandlinger

- Afgørelser om anerkendelse skal 
afgives senest 3 måneder efter 
ulykken	er	meldt	 til	 Arbejdsmar-
kedets Erhvervssikring.

Lovforslaget	er	gældende	for	arbejds-
ulykker,	der	indtræffer	fra	1.	januar	
2020.
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Arbejdsmiljøudvalget	har	
været	på	virksomhedsbesøg	
på	centralrenseanlægget,	
der	ligger	på	Kristrup	Engvej,	
i	Kristrup.	

Centralrenseanlægget var tidligere 
en	del	af	Randers	kommune,		men	
blev	i	2009	udskilt	som	særskilt	firma	
under	navnet	Randers	Spildevand.	I	
efteråret 2017 skiftede navnet til det 
nuværende	VandMiljø	Randers.

En	af	de	 første	 ting	der	slår	én,	er	
størrelsen	på	anlægget.	Der	er	lang	
vej	rundt,	og	de	ansatte	har	da	også	
to	el-vogne,	til	at	transportere	tingene	
rundt	på	anlægget.

Rundvisningen afslørede også andre 
spændende	ting,	som	vi	absolut	ikke	
forventede.
De	hælder	skidt	i	vandet	på	rense-

anlægget	for,	at	kunne	rense	vandet	
ordentligt………???
En	 forklaring	på	dette	er,	at	der	

faktisk ikke er nok organisk stof 
(skidt)	i	det	rå	spildevand,	som	kom-
mer	ind	på	anlægget.
Renseanlægget	tilfører	spildevan-

det organisk stof for millioner af kro-

ner	hvert	år,	forklaringen	er	ganske	
enkelt	den,	at	det	er	bakterierne,	der	
laver	omdannelsen	af	spildevandet,	
og	de	har	brug	for	organisk	stof	(skidt,	
som	vi	andre	kalder	det.)	

En	anden	interessant	oplysning	var,	
at	VandMiljø	Randers		bruger	ca.	50	
mill. kr. om året – til at lave kloak-
separering,	rundt	om	i	det	område,	
der	er	omfattet	af	Vandmiljø	Randers.
Det	er	mange	penge	for	at	adskille	

regnvand	og	spildevand,	men	med	de	
klimaforandringer og den stigende 
nedbørsmængde,	er	det	en	fremtids-
sikring og en nødvendig udgift.

Rent	arbejdsmiljømæssigt	er	det	et	
godt	sted	at	være.	Lavt	sygefravær,	
gode	personaleforhold	og	stort	fokus	
på	arbejdsmiljøet	gør,	at	man	holder	
længe	på	medarbejderne.

Undertegnede	er	et	godt	eksempel	på	
dette.	35	år	på	renseanlægget	-	heraf	
31 år som AMR.

Jan Hyllested
Spildevandsoperatør/AMR	

VandMiljø	Randers

Arbejdsmiljøudvalget 
på virksomhedsbesøg
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Tilmelding til Fjordløbet 2019
Vi skal blot have din tilmelding i afdelingen senest torsdag den 1. august 2019.
Ring på tlf. 70 300 936 eller kom ind i afdelingen og aflever din tilmelding.

Medlemmets	navn	+	Cpr.nr.	+	t-shirt	str.:

Øvrige	deltageres	navne	+	alder	+	t-shirt	str.:

BEMÆRK:	Vi	SKAL	have	navn	+	alder	på	HVER	deltager	+	ønsket	størrelse	på	t-shirt.

3F	Randers	er	som	byens	førende	fagforening,	selvfølgelig	med	når	der	gives	os	
mulighed	for	at	vise	hurtighed	og	handlekraft,	og	alle	afdelingens	medlemmer	inviteres	
derfor	til	at	deltage	i	det	traditionsrige	motionscykelløb	»Fjordløbet«,	som	hvert	år	samler	
mange tusinde deltagere.

Vi skal være klar til at starte ved Jens Otto Krags Plads kl. 9.45 og afdelingen byder 
forud på	kaffe	og	rundstykker	i	afdelingens	lokaler	på	Tronholmen	fra	kl.	8.30	–	9.30.
I	forbindelse	hermed	vil	samtlige	deltagere	få	udleveret	en	trøje	med	3F	logo.	Endvidere	

udleveres	startnummer,	som	også	er	dit	nummer	i	konkurrencen	om	de	mange	præmier.

Under	løbet	vil	3F	Randers	have	opstillet	et	par	depoter,	hvor	afdelingens	deltagere	vil	få	
kolde	læskedrikke,	ligesom	vi	inden	løbets	afslutning	byder	alle	deltagere	på	grillpølser.

Vi	håber	afdelingens	aktive	medlemmer	vil	være	med	til	at	sikre	at	3F	Randers	stiller	med	
et stort hold – og i år gerne det største hold! Løbet	er	et	motionsløb,	så	alle	kan	
–	uanset	kondition	–	være	med.	Vi	deltager	som	afdeling	på	den	populære	30	km.	distance.	

Skynd dig at udfylde og indsende nedenstående kupon til 
3F Randers, Tronholmen 9 i Randers. 
Kuponen kan også blot afleveres i afdelingen.

Deltag gratis med 3F Randers i

FAGLIGT FÆLLES FORBUND
RANDERS

FJORDLØBET
Søndag den 11. august 2019

OBS
Bemærk at løbet 

starter og slutter på 

Jens Otto Krags Plads.
Ruten er 35 km.

De seneste 2 år har 3F Randers haft det største hold
– det skal vi selvfølgelig være igen i år ☻



Vi kan som fagforening ikke acceptere, at forholdene for 
vores medlemmer år efter år forringes og uligheden i det 
danske samfund samtidig øges.
 
Vi vil ikke acceptere, at vores medlemmer, som dagligt 
passer sit arbejde og yder sit bidrag til det danske samfund, 
skal opleve at de rigeste i samfundet løber med gevinsten.
 
Vores medlemmers vilkår på arbejdsmarkedet, som ledig 
eller sygdomsramt er gennem årene blevet ringere og ringere 
– dette skal vi have ændret.
 
Derfor skal vi have en ny regering – og en regering, som 
vil føre en ny politik.
 
På de kommende sider har vi givet 5 lokale folketingskandidater 
fra netop de 3 partier vi mener vil kæmpe for kravene fra 
3F Randers, mulighed for at fortælle, hvorfor netop de skal have 
DIN stemme.

De 5 kandidater er placeret i vilkårlig rækkefølge efter 
lodtrækning – og 3F Randers anbefaler, at du stemmer 
på én af de 5 kandidater ved valget den 5. juni.
 
3F RANDERS VIL KRÆVE, AT DE KÆMPER FOR:
• En værdig tilbagetrækningsaftale for alle
• Forbedrede ydelser under ledighed
• En sygeløn man kan leve af
• Et arbejdsmiljø som ikke gør folk syge
• Overenskomstmæssige aftaler for alle ansatte
• Bekæmpelse af social dumping
 
Stem den 5. juni – og stem personligt 
på en lokal kandidat, som vil arbejde 
for DIG og DIN families fremtid.

3F Randers kræver 
en ny regering 
og en ny politik
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Dette er ikke en værdig 
pensionsaftale for mig
 
FAKTA: Hver femte medlem af 3F 
er ikke på arbejdsmarkedet, når de fylder 60 år.
De er enten nedslidte, syge eller døde.
 
Det er hverken rimeligt eller retfærdigt 
– og derfor skal det laves om.
 
Jeg vil også have retten til, at nyde min 
tilværelse som pensionist og kunne være 
sammen med mine børn og børnebørn.

 

Velfærd og ulighed
De kommende år kommer der til at 
mangle ca. 50.000 offentlige ansatte. 
Vi øns ker en værdig ældrepleje med 
langt flere ansatte indenfor pleje- og 
omsorg. 

På daginstitutionsområdet er der iføl-
ge BUPL blevet fyret mere end 4400 
pædagoger. 

Det har medført mindre tid til pædago-
giske aktiviteter. Vi ønsker minimums-
normeringer i daginstitutionerne.

Integration og beskæftigelse 
Syge bliver nægtet førtidspension og 
fleksjob. 

Ledige bliver jagtet rundt i et nedbry-
dende aktiveringscirkus. Vi vil arbejde 
for, at de asociale fleksjob- kontant-

hjælps og førtidspensionsreformer 
bliver rullet tilbage. 

Flygtninge/indvandrere skal leve af 
det hal ve af en kontanthjælpsydelse 
og tåle en uanstændig retorik. 

Vi vil bekæmpe de racistiske tendenser 
og den ekstreme højredrejning, der 
finder sted i samfundet i øjeblikket.

Klima og miljø
Enhedslisten har lavet en ambitiøs kli-
maplan, der skal reducere CO² udslip 
med 70% i 2030. 

Den er finansieret, så regningen ikke 
bliver sendt til almindelige lønmod-
tagere og vores børn og børnebørn. 

Det betyder, at vi skal have mere og 
billigere kollektiv trafik, mere vind- og 

Helle Nielsen

Stem på en lokal kandidat 
og stem personligt på Helle
 

Sæt X ved liste Ø

solenergi, flere elbiler og omlægning 
af vores landbrug, så det bliver mere 
klimavenligt. 

EN NY REGERING SKAL OGSÅ SIKRE:

Bekæmpelse 
af social dumping
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• Bor i Randers med frue og børn.
• Solide erfaringer fra 2 år i Folketin-

get. Her har jeg været talerør og 
brobygger for Randers. De korte 
veje til Christiansborg er en forud-
sætning for, at vores behov bliver 
hørt.

De faglige organisationer sætter i 
valgkampen lys på en række gode 
mærkesager, der fuldstændig flugter 
med mine politiske holdninger. Jeg vil 
gerne tage fat i 2 af emnerne:
• Der er nu 64.500 børn, der vok-

ser op i fattigdom. Det er både for 
dårligt og for dumt. Undersøgel-
ser viser nemlig, at det er meget 
sværere for fattige end for rige at 
få en uddannelse, der giver ”plads 
ved samfundets bord”. Der er brug 
for en ny regering til at sikre, at 
færre børn i fremtiden vokser op i 
fattigdom.

• Min egen far var gennem mange 
år organiseret SID’er. 

  Han valgte at gå på efterløn efter 
knap 50 år på arbejdsmarkedet. 
Den mulighed er næsten afskaffet 
i dag. 

  Alt for mange slutter arbejdsli-
vet på førtidspension – og forløbet 
frem mod en førtidspension er ofte 
uværdigt og i sig selv nedslidende. 

  Derfor har socialdemokratiet fore-
slået at indføre en ret til tidlig fol-
kepension for dem, der har været 
længst tid på arbejdsmarkedet.

Andre indsatsområder 
i Folketinget:
- Udligningsreform, der giver vores 

område bedre økonomi.
- Udvikling af vores sygehus i Ran-

ders.
-  Investering i mennesker - børn, 

uddannelse, tryghed og omsorg.

-  Danmark skal igen være grønt fore-
gangsland.

-  Statslige investeringer i uddannel-
se, infrastruktur og arbejdspladser 
– også til Randers

Malte Larsen

Stem på en lokal kandidat 
og stem personligt på Malte
 

Stem på en lokal kandidat 
og stem personligt på Helle
 

Sæt X ved liste A

Dette er ikke en værdig 
pensionsaftale for mig
 
FAKTA: Hver femte medlem af 3F 
er ikke på arbejdsmarkedet, når de fylder 60 år.
De er enten nedslidte, syge eller døde.
 
Det er hverken rimeligt eller retfærdigt 
– og derfor skal det laves om.
 
Jeg vil også have retten til, at nyde min 
tilværelse som pensionist og kunne være 
sammen med mine børn og børnebørn.

 EN NY REGERING SKAL OGSÅ SIKRE:
Forbedrede ydelser 

under ledighed
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Dette er ikke en værdig 
pensionsaftale for mig
 
FAKTA: Hver femte medlem af 3F er ikke på 
arbejdsmarkedet, når de fylder 60 år. De er enten 
nedslidte, syge eller døde. 
Det er hverken rimeligt eller retfærdigt 
– og derfor skal det laves om.
 
Jeg vil også have retten til, at nyde min tilværelse 
som pensionist og kunne være sammen med mine 
børn og børnebørn.

 
EN NY REGERING SKAL OGSÅ SIKRE:

En sygeløn 
man kan leve af

Om lidt er der folketingsvalg – et af de 
vigtigste valg nogensinde. Velfærden 
har aldrig været så presset som nu, 
og vores velfærdssamfund er lige så 
stille ved at smuldre væk.

Det skaber utryghed og ulighed. 
For kan vi få hjælp, hvis vi bliver syge 
eller nedslidte? Og hvilke muligheder 
vil vores børn få?
 
Jeg vil kæmpe for, at det skal blive 
et velfærdsvalg. For vi skal genskabe 
trygheden, der hvor langt de fleste 
borgere møder velfærden; daginsti-
tutionerne, hospitalerne, ældreplejen, 
folkeskolerne. Vi skal styrke de sociale 
indsatser. Man skal som menneske 
møde en udstrakt hånd, hvis man 
bliver ledig eller syg.

Det fattigdomsskabende kontant-
hjælpsloftskal afskaffes, og mulighe-
den for dagpengene skal forbedres. 
Vi skal sikre, at borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet får en række ret-
tigheder overfor systemet, så syge 
borgere ikke fastholdes i udsigtslø-
se ressourceforløb eller efterlades 

uden indsats. Et af SF's 15 krav til 
en ny regering er bedre muligheder 
for pension. 

Den stigende pensionsalder skal 
ikke slide os op, og derfor ønsker SF 
en model for tilbagetrækning, hvor 
nedslidte på arbejdsmarkedet får lov 
at trække sig tidligere tilbage og kan 
få en værdig alderdom.
 
Jeg vil kæmpe for bedre arbejdsmiljø 
og bekæmpe den sociale dumping, 
hvor arbejdsgivere udnytter uden-
landske arbejdere ved at underbe-
tale dem, lade dem arbejde sort og 
samtidig blæser på arbejdsmiljøloven. 
Den slags uacceptabel og grådig ar-
bejdsgiveradfærd skal straffes med 
højere bøder. 

Den fælles myndighedsindsats 
mellem SKAT, Arbejdstilsynet og po-
litiet skal gøres permanent og tilføres 
yderligere midler, og arbejdstilsynet 
skal styrkes med flere midler. Lige-
som vi skal indføre sociale klausuler 
på al offentlig udbud – og gerne med 
kædeansvar.

 
Arbejde i Danmark skal foregå på 
danske løn- og arbejdsvilkår – læn-
gere er den bare ikke!
 
En stemme på mig er en garanti for 
en lokal og tydelig rød stemme, der 
vil arbejde for vores velfærd og be-
kæmpe uligheden. 

Charlotte Bromann Mølbæk

Stem på en lokal kandidat 
og stem personligt på Charlotte
 

Sæt X ved liste F
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EN NY REGERING SKAL OGSÅ SIKRE:

Et arbejdsmiljø som 
ikke gør folk syge

Kære 3F’er

Hvorfor skulle du egentlig stemme på 
mig til folketingsvalget? 

Du kender mig ikke personligt. For 
dig er jeg måske bare en af de poli-
tikere, der vil sikre sig en taburet og 
sidde på Christiansborg og mele sin 
egen kage. Eller hvad?

Jeg har siddet i Randers Byråd siden 
valget 2013 og haft et godt samar-
bejde med Ellen Petersen, som har 
været formand for 3F Industrigrup-
pen, Randers, i mange år. 

Jeg kan pege på flere 
resultater for Randers, 
som jeg har arbejdet for: 
Shell-grunden – efter massivt pres 
herfra siden sommeren 2018 gik 
Shell ned på en pris for grunden, som 
kommunen kunne betale. Så nu er 
grunden vores, og vi kan begynde at 
forskønne den. 

Q8-grunden i Assentoft – jeg rej-
ste sagen sidste år, og det viste det 
sig, at der er en forurening på grun-
den. Den har Q8 nu fået påbud om 
at håndtere. Lysregulering i krydset 
Clausholmvej/Kristrupvej. Gangbro 
over Langå Station.

Politik bygger på fælles beslutninger. 
For Randers skal der skabes flere re-
sultater. 

Vi har brug for 
• en klimabro 
• en Østforbindelse
•  3 spor på E45 hele vejen til Randers.

Jeg har en fortid som ufaglært. I 10 
år var jeg medlem af det daværende 
SiD, og det var fagforeningen, der støt-
tede mig i at få taget en uddannelse. 

For mig har uddannelse gjort en 
kæmpe forskel, og derfor mener jeg, 
at der skal være gode uddannelses-
muligheder hele livet.

Mine grundværdier er: 
Ordentlige arbejdsforhold på overens-
komst, retfærdighed og fællesskab. 
Intet menneske kan stå alene. Vi er 
fælles om fremtiden.

Læs mere om mine mærkesager på 
www.ibensoenderup.dk 

Iben Sønderup

Stem på en lokal kandidat 
og stem personligt på Iben
 

Stem på en lokal kandidat 
og stem personligt på Charlotte
 

Sæt X ved liste A

Dette er ikke en værdig 
pensionsaftale for mig
 
FAKTA: Hver femte medlem af 3F er ikke på 
arbejdsmarkedet, når de fylder 60 år. De er enten 
nedslidte, syge eller døde. 
Det er hverken rimeligt eller retfærdigt 
– og derfor skal det laves om.
 
Jeg vil også have retten til, at nyde min tilværelse 
som pensionist og kunne være sammen med mine 
børn og børnebørn.
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Dette er ikke en værdig 
pensionsaftale for mig
 
FAKTA: Hver femte medlem af 3F 
er ikke på arbejdsmarkedet, når de fylder 60 år.
De er enten nedslidte, syge eller døde.
 
Det er hverken rimeligt eller retfærdigt 
– og derfor skal det laves om.
 
Jeg vil også have retten til, at nyde min 
tilværelse som pensionist og kunne være 
sammen med mine børn og børnebørn.

 
EN NY REGERING SKAL OGSÅ SIKRE:

Overenskomstaftaler
for alle ansatte

Det politiske samfund er de seneste år blevet meget egoistisk, og jeg mener, 
det er på tide, at socialisme og solidaritet træder i karakter. 

I fællesskab kan vi genetablere det velfærdssamfund, som har gjort Danmark 
berømt ude i verden, men som de seneste år har været i forfald. 

Det kræver også samarbejde fra alle sider, hvis vi skal sikre miljøet, og at 
vores børn og børnebørn også fremover har en brugbar klode at leve på.

Jeg vil kæmpe for:
- lige muligheder for alle
- klimaet, bæredygtighed og økologi
-  bedre velfærd og et forbedret sikkerhedsnet, så færre familier 
 falder igennem og lander på samfundets bund
- bedre tilgængelighed for handicappede

Jeg har erfaring både fra erhvervslivet efter 19 år som selvstændig, men 
også med det offentlige system, som altid har været en med- og modspiller 
i mit liv pga medfødt handicap. De erfaringer vil jeg bruge i min kamp for 
mindre ulighed og et samfund, vi alle kan føle os trygge i.
 

Karina Hjorth

Sæt X ved liste Ø

Jeg 42 år, delvist selvstændig/delvist 
førtidspensionist, født, opvokset og 
bosiddende i Randers.

Stem på en lokal kandidat 
og stem personligt på Karina
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Skal dine børn have 2 job 
for at kunne overleve?
3F Randers vil som fagforening kæmpe for, 
at vores medlemmer skal kunne leve af sit 
job – og vel og mærke ikke skal have 2 eller 
flere jobs for at kunne forsørge sin familie.

Andre ønsker tilsyneladende det modsatte.
Vi møder i vores hverdag vognmænd, som 

bare ikke vil have dansk arbejdskraft ansat, 
men pr. automatik kun bruger udenlandske 
chauffører.

Vi møder lokale byggefirmaer og ejen-
domsmæglere, som alene ønsker at benytte 
sig af underleverandører, hvis ansatte aldrig 
har lært så meget som et eneste dansk ord.

Vi oplever, at flere og flere restauranter 
nægter at indgå overenskomst, fordi de 
hellere vil benytte sig af billig udenlandsk 
arbejdskraft eller unge studerende.

Årsagen er i hver situation den samme. 
Arbejdsgiveren ønsker at tjene flere penge.
Konsekvensen er hver gang den samme
Vores medlemmer - og dermed også dine 

børn – får ikke et arbejde de kan leve af.
Skal de konkurrere med den billige ar-

bejdskraft, bliver de nødt til at acceptere et 
arbejdsliv, hvor de skal have 2-3 jobs for at 
kunne forsørge sin familie.

Vi har intet imod hverken udenlandske ar-
bejdere eller studerende.

Men vi er modstander af, at de med løn-
ninger på ned til 50 kr. pr. time bliver en del 
af angrebet på de danske overenskomster.

Det man også kalder for social dumping.

3F RANDERS VIL IKKE ACCEPTERE DETTE
VIL DU?

Hvis ikke, så stem på en politiker, 
som vil bekæmpe 

denne form for social dumping.

 Ole Christensen Jan Guldmann
 Formand i 3F Randers Næstformand i 3F Randers

Man kan aldrig forsikre sig mod politisk dumhed.
Henning Jørgensen, professor, Aalborg Universitet

Hver tiende lønmodtager i EU lever i dag i fattigdom, selv om de har 
et arbejde. Fænomenet ’working poor’ har bredt sig faretruende i Europa. 
Det samme er også ved at ske i Danmark. ”

RET TIL ET JOB
MAN KAN LEVE AF

HUSK DET NÅR DU SKAL STEMME DEN 5. JUNI

”

Stem på en lokal kandidat 
og stem personligt på Karina
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STOP ULIGHEDEN I 
VORES FÆLLES DANMARK 

FAKTA:
64.500 danske børn lever i dag i fattigdom. 

Alene de sidste 2 år er antallet steget 
med 20.000 fattige børn.

 
Det vil vi ikke 
acceptere, 
og det skal ændres
 
Det er derfor 
NU vi skal sikre 
fremtiden

 

3F Randers vil 
have en regering, 
som aktivt 
arbejder på 
at stoppe 
uligheden 
i Danmark

DET GÆLDER VORES 
FÆLLES FREMTID

 
Dette skal DU 

som medlem 
hjælpe med til

Stem derfor til 
Folketingsvalget 

onsdag den 5. juni 
og stem på 

de partier, som 
vil sikre dette
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Det hele startede med en 
ansøgning	til	murerklubben	3F	
Randers	omkring	penge,	til	at	
sponsorer	et	Esport	event	og	
det blev godkendt.
Hele	idéen	er,	at	hvis	man	kunne	få	
de	her	2	verdener	til	at	samles	på	en	
eller	anden	måde,	altså	at	være	mu-
rer	men	også	gamer,	ville	det	kunne	
give en masse unge mennesker en 
fremtid inden for gaming og være 
håndværker samtidig.

Gaming	verdenen	kan	være	dyr,	hvis	
du	vil	have	det	bedste	grej,	til	at	give	
en	god	FPS	=	frame	pr.	second.	Det	
betyder	du	kan	være	lidt	hurtigere,	
end	andre	med	en	 lav	FPS,	og	der	
kan en håndværkerløn give dig den 
mulighed. 

Men hvor mange håndværkere er 
der	i	den	her	verden?	Er	det	et	om-
råde man skal reklamere noget mere 
i,	who	knows.	
Men	 i	hvert	 fald	fik	 jeg	et	spon-

sorat igennem hos murerklubben til 
Blicherlan.dk	i	Spentrup.	
Et	Lan	party,	som	det	hedder	inden	

for gaming verdenen. 
Blicherlan	fortalte	at	pengene	skul-

le bruges til at købe noget giveaway 
eller gaver man kan give væk i kon-
kurrencer,	 som	 forgår	 under	 lanet,	
som er ca. 2 dage. Her var LabTech 
Data	 i	Randers	en	stor	hjælp	 til	 at	
udvælge	de	her	 ting,	 og	 især	hvor	
gavmilde	de	var,	da	jeg	fortalte	dem	
hvad det var til. 
Vi	fik	i	hvert	fald	mere	end	der	blev	

betalt for ☺	–	en	problemstilling	med	
den	her	slags	reklame,	der	blev	valgt	

eller	reklamer	i	det	hele	taget,	man	
ved	jo	faktisk	ikke	om	det	virker.	

Ved i hvert fald der kom en masse 
forældre	og	afleverede	deres	børn,	og	
der	var	nogen	håndværkere	i	mellem,	
som	jeg	havde	set	før	i	3F	afdelingen.	
Så	de	fik	set	reklamen	at	vi	støtter	
Esport.	Her	fik	jeg	også	indsigt	i	at	
den	her	verden,	er	accepteret	af	no-
gen forældre. Ikke som man hører 
i	radioen	eller	ser	på	tv	at	forældre	
ikke syntes om at lille Viggo skal game 
med hans venner. Det er en god ting 
☺	statistikker	viser	at	Gaming	er	på	
vej	op	med	henhold	til	brugere,	så	det	
er	her	man	skal	være	forkæmper	og	
være en del af det. 
Det	 her	 Gaming	 er	 jo	 en	 anden	

form	for	underholdning,	og	hvis	man	
kombinere	 streaming	 tjenester	 så-
som	twitch.tv	eller	live	Facebook	el-
ler	YouTube	kanaler,	bliver	det	til	en	
anden	form	for	tv/underholdning,	end	
som vi har være vant til siden DR1 
startede	op	i	sin	tid.

Det er da stedet man skal reklame-

re,	for	vores	afdeling	og	ikke	bare	for	
murerklubben,	men	for	alle	i	3F.	

Der skal selvfølgelig sættes nogen 
eksperter	til	det	her	reklameområde	
og	finde	ud	af	hvilken	plan	der	er	den	
bedste,	for	at	det	kommer	til	at	virker	
rigtig	godt.	Så	3f	der	findes	andre	ting	
end fodbold ☺

Lidt om arrangementet 
i Spentrup
Jeg	ankommer	lidt	tidligere	end	andre,	
da	jeg	er	inviteret	som	streamer	til	
det	her	Lan	party,	og	har	rigtig	meget	
grej	med,	og	en	murerklubstander	☺ 
Jeg	 streamer	 på	 twitch.tv/dan-

nevirke88,	så	kan	I	se	min	video	fra	
eventet,	det	er	hvor	jeg	har	optaget	
fra	weekenden.	 Jeg	 får	 at	 vide	 jeg	
kan	sætte	standeren,	hvor	jeg	syntes	
den	skal	stå,	så	jeg	vælger	pladsen	
ved	en	trappe	og	ved	siden	af	scenen	
hvor	jeg	ved	der	kommer	rigtig	mange	
mennesker forbi. Det var en god ide 
syntes	jeg	selv.
Jeg	får	taget	et	par	billeder	af	stan-

deren,	så	man	kan	se	hvor	den	står	
og	hvordan	sådan	et	Lan	party	ser	ud.	
De	gaver	som	der	er	blevet	købt,	

bliver givet til Crewet som så sorterer 
det	til	de	forskellige	konkurrencer,	der	
er i løbet af weekenden. 
Alt	foregår	efter	planen	og	even-

tet bliver det bedste de nok har lavet 
hidtil.	 Ingen	nedbrud	eller	net	pro-
blemer,	som	betyder	det	virkelig	gik	
godt. En masse glade børn/unge/
voksne mennesker. Hvad mere kan 
man ønske sig ☺

Det var alt herfra 
Murer Nick Davidsen.

Blicher Lan
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Jobpatruljen kører 
også i Randers i år

I	denne	forbindelse	besøges	et	større	antal	arbejdspladser,	
med	henblik	på	at	undersøge,	om	unge	ansatte	under	18	
år,	arbejder	under	de	forhold	som	lovgivningen	og	over-
enskomster stiller krav om.
Erfaringsmæssigt	er	der	mange	steder	store	problemer	

med,	at	de	unge	arbejder	med	farlige	maskiner,	arbejder	
for	mange	timer	eller	ikke	har	modtaget	ansættelsesbevis,	
feriepenge	eller	løn	under	sygdom,	og	det	er	bl.a.	disse	
forhold,	som	Jobpatruljen	undersøger	nærmere.
Jobpatruljen	består	af	unge	fra	3F	Randers	og	andre	

lokale	 fagforeninger,	 som	sammen	med	 Jan	Guldmann,	
der	er	formand	for	skolekontaktudvalget,	kører	rundt	og	
besøger	de	forskellige	arbejdspladser.

Skolekontaktudvalget i LO-Randers gennemfører 
i	ugerne	27	-	28	Jobpatrulje	i	Randers.

Arbejdstilsynets	statistik	over	anmeldte	
arbejdsulykker	for	børn	og	unge	mel-
lem 13 og 17 år er frygtelig. Hvert år 
udarbejdes	en	ajourført	5	års	statistik,	
og	den	seneste	statistik	viser	bl.a.	at:
 6 børn er blevet dræbt
	35	 børn	har	fået	amputeret	en	le-

gemsdel	(oftest	fingre	eller	hæn-
der)

 35 børn er blevet ramt af forgiftning 
eller fået en ætsningsskade

406 børn har fået knoglebrud (bræk-
kede	fingre,	tæer,	arme	og	ben).

Så	 hvis	man	 påstår,	 at	 børn	 aldrig	
kommer til skade under udførelse af 
et	fritidsjob,	bør	man	nok	revurdere	
sin	opfattelse.

Over	80%	af	alle	unge	under	18	år	har	
i	kortere	eller	længere	tid	et	fritidsjob,	
og	der	er	ingen	tvivl	om,	at	vores	børn	
er	glade	for	jobbet,	og	vel	specielt	den	
indtjening	jobbet	giver.

Samtidig er de unge en generel 

dygtig	 og	 vellidt	 arbejdskraft,	 som	
udfører	et	godt	stykke	arbejde	til	gavn	
for virksomheden eller forretningen.
Som	forældre	er	vi	glade	på	vores	

børns	vegne,	og	synes	det	kan	være	
med	til	at	modne	dem,	og	også	give	
dem lidt livserfaring om det at være 
på	arbejdsmarkedet.
Med	et	fritidsjob	følger	et	ansvar	og	

pligter	for	den	unge,	men	der	medføl-
ger	også	en	hverdag,	hvor	den	unges	
arbejde	afgrænses	af	et	 stort	antal	
love	og	regler,	som	er	besluttet	som	
en beskyttelse af vores børn.

Herudover er vores børn generelt sikret 
de	samme	rettigheder	på	arbejdsplad-
sen,	vi	som	voksne	er	omfattet	af,	og	
som forældre bør vi engang imellem 
stille	os	spørgsmålene:
• Ved vi hvad vores barn 
 arbejder med i sit fritidsjob?
• Kan der være nogen fare ved 
 det, som mit barn arbejder med?
• Får mit barn den løn, tillæg, 
 feriepenge m.v. som love og 
 overenskomster foreskriver?
• Har jeg som forælder snakket 
 med mit barn om disse ting?
• Har du underskrevet det 
 ansættelsesbevis, forældre 
 SKAL underskrive, når dit barn 

er under 18 år???

Læs	næste	 side,	og	 se	om	du	kan	
svare JA til de nævnte forhold – det 
er	 nemlig,	 hvad	 der	 gælder	 for	 dit	
barn,	når	han/hun	har	et	fritidsjob.

Fritidsjob er ikke kun for sjov
-		hvert	år	bliver	børn	både	lemlæstet	og	dræbt	ved	fritidsjob	i	Danmark.

Har du forslag til arbejdspladser, 
som Jobpatruljen skal besøge, 
kan du kontakte Jan Guldmann på 
tlf. 30 67 63 40 eller  jan.guldmann@3f.dk

Arbejder	dit	barn	i	et	job	indenfor	
3F’s	organisationsområde,	kan	han	
eller	hun	blive	medlem	 i	3F	Ran-
ders for ca. 1 kr. om dagen. Dette 
omfatter fuldt medlemskab – inkl. 
gruppelivsforsikring.	Herudover	kan	
dit barn blive omfattet af forbundets 
fritidsulykkesforsikring. Læs side 17
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1

2 0 1 9 - 2 0

GUIDE TIL FRITIDS- & STUDIEJOB3F	har	udarbejdet	denne	tjekliste,	der	gennemgår	de	
10	vigtigste	ting	børn	og	unge	bør	være	opmærksom	på,	
når	de	arbejder	i	ferier,	efter	skole	eller	i	weekenden.	
Kan du svare JA!	til	alle	10	forhold?

JA! Mit barn har fået en ansættelseskontrakt. Alle der 
har været ansat i en måned, og har mere end 8 timer 
om ugen har krav på en ansættelseskontrakt.

JA! Mit barn får den rigtige løn. De fleste virksomheder 
er dækket af overenskomst med fagforeningen. Det kan 
være en god idé at få tjekket lønsedlen hos tillidsre-
præsentanten eller fagforeningen.

JA! Mit barn arbejder ikke i lokaler hvor der udskænkes 
alkohol. Unge som ikke har afsluttet 9. klasse må ikke 
arbejde, hvor der serveres øl, vin eller spiritus.

JA! Mit barn arbejder ikke sort. Det kan få alvorlige 
konsekvenser at arbejde ulovligt. F.eks. er dit barn 
kun dækket af arbejdsgiverens forsikringer, hvis det 
foregår lovligt.

JA! Mit barn arbejder ikke med farlige stoffer eller 
opløsningsmidler. Snak med dit barn om støv, røg, os, 
svampe, sprøjtemidler osv.

JA! Mit barns skoleklasse har haft besøg af en gæstelærer fra 
fagforeningen, der fortalte om rettigheder og muligheder på 
arbejdsmarkedet.

JA! Mit barn får 12,5 % i feriepenge. Også børn og unge har krav på 
feriepenge, spørg barnets arbejdsgiver om de har styr på reglerne.

JA! Mit barn får dagpenge ved sygdom. Alle der har været ansat i 
8 uger og arbejdet 74 timer inden for de sidste 8 uger, har krav på 
sygedagpenge.

JA! Mit barn arbejder ikke alene i butik mellem kl. 18.00 og 06.00 
på hverdage og 14.00 og 06.00 i weekenden, medmindre der går 
en sikkerhedsvagt rundt i området.

JA! Mit barn er medlem af fagforeningen. Børn og unge under 18 år 
kan blive medlem af 3F Randers for kun ca. 1 krone om dagen.

Har	du	øvrige	spørgsmål	omkring	dit	barns	fritidsjob,	er	du	velkommen	
til	at	ringe	til	Jan	Guldmann	på	telefon	30	67	63	40.

Du	kan	også	ringe	til	Fagbevægelsens	Hotline	på	tlf.	80	24	10	10,	
der	har	åbent	mellem	9	og	16	på	hverdage.

HUSK at dit barn kan blive medlem i 3F Randers for 
ca. 1 kr. om dagen! Ring til 3F Randers på tlf. 70 300 936

Har du tjekket 
dit barns fritidsjob?

HENT
APP’en

Ta’	Jobpatruljen	og	
Fritidsjob.dk	med	i	lommen	

–	så	har	du	mere	end	200	jobs	
og alle dine rettigheder

 lige ved hånden!

RANDERS
faGliGt fælles forbund
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Lærlinge messe 2019

Lærlingemessen 
”kloge hænder” 
Messen	er	bygget	op	på	den	måde,	at	en	virksomhed	
kun	kan	få	en	stand	på	messen	hvis	man	som	minimum	
tilbyder	mindst	én	ledig	læreplads.

I	år	blev	messen	afholdt	hos	Søstrøm	Maskinfabrik,	med	
deltagelse af ca. 40 virksomheder. Over 300 unge menne-
sker	besøgte	messen	med	henblik	på	at	få	en	læreplads.

3F	Randers	var	som	altid	synlig	på	sådan	en	dag.

Lars Andersen fyldte 60 år
Faglig	sekretær	i	Bygge-Anlægsgruppen,	Lars	Andersen,	
rundede	den	23.	april	de	60	år,	og	bød	i	denne	
forbindelse	på	frokost	for	kollegerne	i	3F	Randers.

Vi ønsker alle Lars et stort tillykke med dagen og ser frem til et 
fortsat	godt	og	mangeårigt	samarbejde	til	gavn	for	medlemmerne.

På vegne af 3F Randers
Jan Guldmann

Vind et gavekort på 300 kroner
3F	Randers	har	indgået	overenskomst	med	mange	af	byens	restauranter	
– og	ønsker	også	at	gøre	det	for	de,	som	mangler.

For	at	synliggøre	de	gode	steder	vi	har	en	overenskomst	med	bringer	vi	
hver	uge	små	annoncer	i	den	lokale	dagspresse.

Og vi vil resten af 2019 hver måned have en lille konkurrence 
om	et	gavekort	på	300	kroner	til	en	OK-dækket	restaurant.

Gå ind på vores hjemmeside www.3f-randers.dk - læs nærmere og deltag i konkurrencen
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Brug denne APP

Spis frokost med god samvittighed
i en restaurant med 3F overenskomst

Agerskellets Selskabslokaler Agerskellet 8920 Randers NV
Arena Randers Fyensgade 1 8900 Randers C
Bane 7 (badmintonhallen) Boghvedevej 30 8920 Randers NV
Bone‘s Randers Søndergade 1-3 8900 Randers C
Burger King Gl. Århusvej 5 8940 Randers SV
Cafe Jens Otto Stemannsgade 9 C 8900 Randers C
Cafe Smagløs Storegade 11 8900 Randers C
Cafe Mathisen Torvegade 11 8900  Randers C
Café von Hatten Von Hattenstræde 7 8900 Randers C
Carl’s Jr. Randers Storcenter 8960  Randers SØ
Den Røde Bodega Valdemarsvej 1 8960  Randers SØ
Det Gamle Apotek Adelgade 2 8900  Randers C
Fjordgården selskabslokaler & 
Byens Diner Transportable Fjordvej 15 8930 Randers NØ
Føtex supermarked Dytmærsken 8900  Randers C
Hos Anne Marie Messingvej 74 8940 Randers SV
Hotel Kronjylland Vestergade 51-53 8900 Randers C
Hotel Randers Torvegade 11 8900 Randers C
Jensen’s Bøfhus, Randers Rådhusstræde 3-5 8900 Randers C
Joe & the Juice Randers Storcenter 8960  Randers SØ
Jørgens Café Slotspladsen 8 8900  Randers C
Kogekonens Dinner & Take Away Valdemarsvej 3 B 8960  Randers SØ
Kontoret Kirkegade 9 8900  Randers C
MacAle Søndergade 2 8900  Randers C
Madxpressen Alsvej 21 8940 Randers SV
Master Bowl Mariagervej 139-141 8920 Randers NV
McDonald’s  Paderup Boulevard 4 8960 Randers SØ
McDonald’s  Tørvebryggen 28 8900 Randers C
Memphis Mansion Randersvej 3 8960 Randers SØ
Motel X Gl. Århusvej  2 8940   Randers SV
Niels Ebbesens Spisehus Storegade 13 8900 Randers C
Purhus Kro Præstevej 6 8990 Fårup
Randers Regnskov Tørvebryggen 8900 Randers C
Randers Vandrerhjem Gethersvej 1 8900 Randers C
Restaurant Flammen Thors Plads 10 8900 Randers C
Restaurant Pakhuset Kulholmsvej 4 8930 Randers NØ
Restaurant Sejlklubben Toldbodgade 14 8900 Randers C
Restaurant Skovbakken Østervangsvej 1 8900 Randers C
Restaurant Tronborg Grenåvej 2 8960 Randers SØ
Restaurant Østergade 1 Østergade 1 8900 Randers C
Slotspladsens Is & Kaffebar Slotspladsen 8900  Randers C
Stephansens Hotel Møllestræde 4 8900  Randers C
Sunes Bodega Mariagervej 37 A 8900 Randers C
Sunset Boulevard Gl. Århusvej 3 8940  Randers SV
Tante Olga Søndergade 6 8900 Randers C
Trekanten  Udbyhøjvej 89 8930 Randers NØ
Værkets Café & Restaurant Mariagervej 6 8900 Randers C
Water & Wellness Viborgvej 80 8920  Randers NVRedigeret maj 2019 
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3F	Efterløns	og	Pensionistforening

Program for efteråret 2019
   
September
Tirsdag	den	3.	kl.	13.00	 Klubeftermiddage	på	Havrevej	4.	Kortspil 
	 Der	skal	meldes	fra	til	Åse	i	huset,	hvis	man	ikke	
	 kan	spille	denne	dag	på	tlf.	26611670
Hver	tirsdag	 Slut	den	26-11-19	–	plads	til	flere.

Onsdag den 4. kl. 13.45 Bowling	på	Mariagervej.	
Hver	onsdag		 Plads	til	flere.

Torsdag den 5. kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.

Torsdag den 12. kl. 13.00 En køretur til Verdenskortet	ved	Klejtrup	Sø,	hvor	vi	får	kaffe
	 Tilmelding	til	Poul	Erik,	tlf.	50890404	senest	den	29.8.		
	 Pris	150,–	kr.	pr.	deltager.	Reservering	af	sæde	25,-	kr.	Start	Havrevej	4.	

Torsdag den 19. kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.
 

Oktober
Torsdag den 3. kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.

Torsdag den 17. kl. 13.00 Åletur	til	Feggersund færgekro. Evt.	Wienerschnitzel.
	 Afgang	Havrevej	4.		
	 Vi	finder	et	sted	og	får	kaffe	ud	på	eftermiddagen.
	 Tilmelding	til	Poul	Erik	senest	den	3.10	på	tlf.	50890404.	
 Pris	250,–	kr.	inkl.	en	øl/vand		og	en	snaps	til	maden.	Reservering	af	sæde	25,–	kr. 

November
Torsdag den 7. kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.

Torsdag den 14. kl  8.00 Indkøbstur/Juletur til Tyskland.
 Afgang	Havrevej	4.	Til	frokost	3	håndmadder 1 øl/vand.  
 Eftermiddagskaffe	i	bussen	med	hjemmelbagt	kage.	
 Tilmelding	til	Poul	Erik	på	tlf.	50890404	–	senest	den	1.11.
 Pris	100,–	kr.	Reservering	af	sæde	25,–	kr.	
 
Torsdag den 21. kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.

Torsdag den 28. kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.	Se fællesklubben

December
Torsdag den 5. kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.	Sidste i 2019. 

Fredag	den	13.	kl.	12.00	 Julefrokost	på	Havrevej	4.	Pris	250,–	kr.	Mad	med	1	snaps	og	1	øl/vand.	
	 Tilmelding	til	Poul	Erik	på	tlf.	50890404	–	senest	den	28.11.	
	 Sponsoreret	gaver.	Musik,	Kasper	spiller	op	til	dans.

Januar 2020
Torsdag den 2.1. kl. 13.00 Bankospil	på	Havrevej	4.
Tirsdag den 7.1. kl. 13.00 Klubeftermiddag	Havrevej	4.	Kortspil.
Onsdag den 8.1. kl. 13.45 Bowling	på	Mariagervej,	hver	onsdag.	Plads	til	flere.	 	

Tilmelding først efter 1. august 2019
Entreer	kan	betales	over	netbank	Arbejdernes	Landsbank	konto	5395-0000654134.
       
Formand Næstformand Kasserer
Poul	Erik	Pedersen	 Kaj	Urth	 Preben	Reenberg
Fjordvang	5,	8940	Randers	SV	 Vorup	Kirkevej	39,	8940	Randers	SV	 Damkærvej	41,	8940	Randers	SV
Mail:	3feftlpens@gmail.com	 Mail:	kajurth@hotmail.com	 Mail:	reenberg1@live.dk
Tlf. 50890404  Tlf. 86438098 Tlf. 86447095 / 29444601
Kontortid	man,	tirs,	ons	kl.	18-19

Bus 1-3-4-5-6 kan benyttes til Havrevej 4.
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Murernes efterløns 
& Pensionistklub

Hej alle
Igen	i	år	laver	vi	en	tur,	denne	gang	
går turen til Stenvad Mosebrug. 

Vi får et rundstykke og kaffe i 
kantinen,	 på	 3F	 inden	 vi	 kører	
mod Stenvad. 

Når vi har set mosebruget kører 
vi mod Gjerrild Kro og får noget 
at	spise.

Vi	kører	i	bus	og	der	er	plads	til	
max	19	personer,	så	først	til	møl-
le!!.	Vi	er	ved	3F	ca.	kl.	17,00

Dato:	Tirsdag den 6. august 
kl. 8.00– 3F på Tronholmen
Egenbetaling	150	kr.	pr	person
Tilmelding	senest:	Søndag		den	
28.	juli	2019	til	Flemming	Lundorff
Mobil:	2028	5075,	gerne	sms.																																																								

Mvh. Flemming Lundorff   

Program for fællesklubben 2019
Lørdag	den	8.	juni	 Lystspil	på	Støvringgård	Kloster.
Kl.	13.00	 Kaffe	med	1	stk.	kage	samt	kørsel	fra	3F	Randers.
	 Pris	100,-	kr.	
 Tilmelding til Jørgen Gammelby meget hurtigt.

Torsdag den 29. aug. Løvfaldstur. Skulpturparken	i	Blokhus.
Kl.	8.00	 Kl.	11.30	er	der	spisning	i	Skulpturparkens	
	 Restaurant	(12	forskellige	retter)

 Kl. 16 kører vi til Klitrosen Hotel og får kaffe 
 med æblekage og småkager

	 Pris	250,-	kr.	Ankomst	til	Randers	ca.	kl.	18.30.
 Tilmelding til Jørgen Gammelby senest den 1.8.
	 Reservering	af	sæde	25,-	kr.

Fredag	den	29.	nov.	 Bankospil	på	Havrevej	4.		
Kl.	13.00	 Bare	mød	op.

Entreer	kan	betales	på	konto	5395-0000654134

Formand Kasserer
Jørgen Gammelby Preben Reenberg
Tlf. 40122124 Tlf. 86447095/29444601
Mail:	gammelbyjorgen@gmail.com	 Mail:	reeberg1@live.dk	
Kontortid:	Mandag	-	Torsdag	kl.	18-19

3F Grafiske seniorer

Efterårsprogram 2019
Den 25. september kl. 13.00
mødes vi uden for Gaia Museet Outsider Art 
på	Lene	Bredals	gade	10.	
Vi skal se kunst fremstillet af udviklings-
hæmmende. Efter rundvisningen serveres 
der	kaffe/te	–	kage.	Pris	pr.	deltager	50	kr.

Den 29. oktober kl. 13.00
mødes vi til den årlige generalforsamling 
i	3F's	lokaler	Tronholmen.	Dagsorden	ifølge	
vedtægter,	indkomne	forslag	skal	være	
bestyrelsen i hænde 7 dage før.
Efter generalforsamlingen er der frokost 
med 1 øl eller vand. Pris for dagen 75 kr.

Den 4. december kl. 13.00
mødes	vi	på	Cafe	Jens	Otto	til	julefrokost sammen 
med	DBKF.	Vi	skal	have	en	god	julefrokost,	øl-snaps-
vand-4	genstande	til	hver	-	kaffe/te	og	julelotteri.
Pris for hele dagen 250 kr.

Husk tilmelding til arrangementerne 7 dage før.

Bestyrelsen:
Formand	Per	Christensen,	tlf.	21583214
Næstformand	Leif	Rasmussen,	tlf.	50584564
Kasserer	Jørgen	Hegaard,	tlf.	40819270
Sekretær	Ivan	Bastrup,	tlf.	51349071	
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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

www.djurssommerland.dk

100 KM/T 45 M HØJ
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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
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Opgradér
til Sæsonkort
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Sæsonkort til Djurs Sommerland
på besøgsdagen
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Børn 0-2 år gratis
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38 - 3f randers

  Fagligt Fælles Forbund - 21  Fagligt Fælles Forbund - 27
RANDERS REGNSKOV · TØRVEBRYGGEN 11
DK-8900 RANDERS · TLF. 87 10 99 99

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

EFTERÅRSPROGRAM 2019

SENIORKLUBBEN
LO	Faglige	Seniorer	-	RANDERS

Klubbens bestyrelse maj 2019
Formand:	Steen	Strange	Nielsen,	tlf.	25	33	53	56	
Næstformand:	Ole	Gustavsen,	tlf.	86	44	24	36/31	90	30	04	
Kasserer:	Per	Christensen,	tlf.	21	58	32	14	
Sekretær:	Karin	Jutta	Jensen,	tlf.	86	42	04	56/42	39	14	11
Bestyrelsesmedlem:	Jørgen	Hansen,	tlf.	23	34	56	12
Suppleant:	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 11.15 kan du ringe til 21583214 
og	forhøre	om	der	er	flere	billetter.	LO-FOA, Østergade 12. 
Programmet	kan	også	ses	på	LO-Randers	hjemmeside.

Håndværksmuseet
Tirsdag den 24 september kl. 11 mødes vi udenfor
Håndværksmuseet Kejsergården lille Rosengade.
Vi skal ind og se de mange håndværk der eksisterede og 
er ved at gå i glemmebogen. På håndværksmuseet kan du 
se	håndværkssamlinger	som	består	af	24	komplette	værk-
steder	der	fortæller	om	købstadens	mange	håndværk,	vi	
hører	håndværkerne	fortælle	om	deres	håndværk	og	sjove	
oplevelser	i	deres	arbejde.	Herefter	tager	vi	op	på	det	Gam-
le	Apotek	og	ser	deres	nye	lokaler	i	kælderen,	vi	slutter	af	
med	en	dejlig	TAPAS	og	et	glas	vin.	
Tilmelding på tlf. 21583412. Pris 50 kr. max 30.

Oktoberfest
Når der drikkes øl af krus serveres sauerkraut 
og	svineskank	der	spilles	hornmusik	og	gæ-
sterne	vugger	i	takt	til	musikken,	jo	så	er	der	
oktoberfest i Munchen. Men LO seniorer afholder oktober-
fest	på	sin	egen	måde	med	Winersnitsel	brasede	kartofler	
godt med øl-vin musik og sang – slutter af med kaffe/te 
og	æblekage,	det	sker	på	Restaurant Sejlklubben den 
24 oktober kl. 17,00. 
Pris pr. deltager 250 kr. Billetter købes på Cafe Jens Otto 
den 7. oktober mellem kl. 10.15 og 11.15. max 70.

Juletur
Onsdag den 27. novem-
ber kl. 7.30 er der ind-
købstur og juletur til 
Tyskland og Tønder med 
afgang fra P-pladsen 
ABC Radio. Der vil være 
kaffe/te	 og	 rundstykker,	
og	en	enkelt	at	vågne	på	
inden	morgensangen.	I	bussen	vil	der	være	julebanko-ju-
lelotteri-julesange	inden	ankomsten	til	Tyskland.	Efter	ju-
lehandlen	kører	vi	til	Tønder	hvor	julefrokosten	står	klar.	
Efter	julefrokosten	får	vi	tid	til	et	kik	på	julebyen	Tønder.	
Ved 16 tiden kører vi tilbage til Randers. 
Pris for dagen 250 kr. Billetter til turen sælges den 11 no-
vember på Cafe Jens Otto fra kl. 10.15 til 11.15. max 52.

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.
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
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Fra	den	8.	marts	sælges	entrebilletter	til	Djurs	Sommerland	
hos	3F	Randers,	Tronholmen	9,	8960	Randers	på	tlf.	70	300	936
eller	ved	henvendelse	til	Bjarne	Kehlet	i	3F	Randers.

Udlevering	af	billetter	samt	betaling	sker	ved	Bjarne	Kehlet.



Glem aldrig, at konflikten 
er en del af forhandlingen 
Siden fagforeningens start for over 150 år har der været et modsæt-ningsforhold	mellem	arbejder	og	arbejdsgiver.	Ja,	reelt	var	det	ar-bejdsgivernes	hensynsløse	udnyttelse	af	sine	ansatte,	som	gjorde	det	nødvendigt	for	arbejderne	at	danne	fagforeninger	og	organisere	sig.I	1899	fik	arbejdsgiverne	opbakning	til	at	kunne	hævde	ledelsesretten	mod	at	fagforeningen	fik	retten	til	at	konflikte	sig	til	en	overenskomst,	og	gennem	årene	er	begge	dele	blev	flittigt	brugt	og	ledelsesretten	endda	ofte	misbrugt.	Konfliktretten	bruges	i	dag	mindre	end	tidligere	– selvom behovet i et stort omfang er steget.

Når den benyttes er det altid med borgerskabets misbilligelse – altså at en stor og stærk fagforening gennem fællesskab forsøger at tvinge en	arbejdsgiver	til	at	sikre	sine	ansatte	samme	rettigheder,	som	de	andre	virksomheder	har.	Ofte	med	den	liberale	presse	som	penne-fører,	mens	de	organiserede	arbejdsgivere	forholder	sig	tavse	som	graven,	selvom	man	jo	også	kæmper	deres	sag.
Til	at	løse	uenigheder	er	opfundet	et	internt	retssystem	med	voldgift	og	arbejdsret,	og	med	mulighed	for	at	give	bod	til	en	af	de	stridige	parter.	En	arbejdsret,	som	i	mange	år	har	haft	tilnavnet	”Arbejdsgiverretten”.I	dag	er	antallet	af	sager,	hvor	det	er	de	ansatte,	som	anklages	for	brud	næsten	ikke	eksisterende,	for	i	vores	harmoniske	samfund	skal	vi	gerne	kunne	forhandle	os	til	en	løsning	på	alt.	Men	kan	vi	så	det?Nej	–	enigheden	og	ledelsesretten	er	i	dag	tættere	forbundet	end	man	troede	muligt,	og	store	dele	af	den	etablerede	fagbevægelse	kigger	næsten	med	himmelvendte	øjne,	når	ansatte	formaster	sig	til	at	pro-testere	–	specielt	på	en	overenskomststridig	måde.
Midterlinjen	har	flyttet	sig	og	vi	har	som	arbejdere	ladet	os	presse	tilbage	i	forsvaret.	En	del	af	aftalen,	som	skulle	være	til	vores	fordel,	har	politikerne	med	opbakning	 fra	arbejdsgiverne	gradvist	 fjernet	gennem	den	ene	dagpengeforringelse	efter	den	anden.
Og	kort	for	årsskiftet	indgik	LO	(nu	FH)	og	arbejdsgiverne	en	aftale	om,	at	bodssatserne	ved	overenskomststridige	strejker	blev	hævet	med	hele	40	%	-	på	trods	af,	at	disse	strejker	gennem	de	senere	år	har været nærmest ikke eksisterende.
Men	med	stigningen	har	begge	parter	nu	forsøgt	at	sikre,	at	de	heller	ikke kommer i fremtiden. En sådan handling vil aldrig være i en aktiv fagbevægelses interesse.
Vi	vil	gerne	forhandle	–	men	på	lige	vilkår.	Midterlinjen	skal	rykkes	så	vi	kommer	op	i	angrebet.	Vi	vil	aldrig	kunne	forhandle	os	til	ledel-sesretten. Nogle gange kræver det aktiv handling – og det er ikke fagbevægelsens	opgave	at	hæve	prisen	for	en	kamp.
Det	skal	vi	altid	huske	når	vi	forhandler	på	medlemmernes	vegne	–	nogle	glemte	det	desværre	lige	før	jul.

Grafisk bowlingstævne – en stor succes
Med 55 deltagende medlemmer var det igen 
i	år	en	stor	succes,	da	Grafisk	gruppe	lørdag	
den	 16.	marts	 indbød	 til	 kamp	 hos	master	
Bowl i Randers.

På billederne ses nogle af dagens vindere – 
og	Grafisk	er	klar	med	ny	bowlingdag	i	2020

På	generalforsamlingen	i	Grafisk	gruppe	lørdag	
den	30.	marts	var	der	fuld	opbakning	til	såvel	
beretning,	regnskab	og	kontingent.

Kontingentet	blev	igen	i	år	nedsat	med	10	kr.	pr.	
måned,	hvilket	skyldes	det	fine	medlemsfrem-
gang. Udtalelse blev ligeledes vedtaget.

Der var genvalg af Lone Michelsen og Ole V. 
Pedersen	til	gruppebestyrelsen	og	Torben	Blak	
Pedersen	blev	nyvalgt	som	suppleant.

Til afdelingsbestyrel-
sen var der genvalg af 
Jan	Guldmann,	Birthe	
Markmann og Lone 
Michelsen.
 
Til	 3F-kongres	 blev	
Jan Guldmann og Lone 
Michelsen valgt som 
delegerede	fra	Grafisk	
gruppe.

Flot generalforsamling
i grafisk gruppe

TR-honorar til de tre tillidsvalgte under Emballage-
overenskomsten (Torben Blak Pedersen, Lanngs 
Emballage samt Lone Michelsen og Ole  V. Pedersen 
fra Peterson) blev uddelt, og vi opfordrer alle andre 
afdelinger til at gøre det på samme måde.

Der var genvalg af Jan 
Guldmann som gruppe-
formand og Peter 
Dyrborg som kasserer.



Der var fuldt hus i 
afdelingens lokaler den 
1. maj, da 2–300 aktive fra 
3F Randers sammen med 
Dansk Metal, elektrikerne 
og Blik & Rør markere 
arbejdernes kampdag. 
Kantinen i 3F Randers var 
fyldt til sidste plads, og 
herudover var der fyldt op 
ved de mange opstillede 
borde ved indgangen

Dagens taler blev leveret af afdelingsformand Ole Christensen, 
næstformand i DEF Benny Yssing samt formand for 3F’s miljø-
udvalg Kristian Jensen, og de kom alle ind på den stigende 
ulighed i samfundet og behovet for en ny regering og bl.a. et 
forbedret arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne.

I løbet af dagen blev der indsamlet pæne bidrag til udsatte 
arbejdere i Sri Lanka og Syrien – ligesom det sidste nummer af 
Dagbladet Arbejderen som avis i papirform blev flittigt læst.
Peter Vildmand stod for musikken, og personale og aktive med-
lemmer sørgede for morgenbord og de røde pølser, inden vi 
med vores 1. maj orkester i spidsen for de mange faner indtog 
byens gader, og senere sluttede os til de øvrige fagforeninger 
og 1. maj arrangementet på Skovbakken.

3F Randers har uden sammenligning byens største 1. maj møde 
– og det vil vi naturligvis gentage i både 2020 og årene frem. 
En ting er nemlig sikker – kampen for bedre vilkår og 
rettigheder for arbejderne er ikke slut. Det er en evig kamp 
– som kræves også DIN aktive deltagelse.

VI SES TIL 1. MAJ 2020 
– OG HELST MED 

EN NY REGERING I SPIDSEN

1. MAJ i 3F Randers





42 - 3f randersAktive piger fra 3F Randers



  faGliGt fælles forbund - 43

Møde om Brexit 
i 3F Randers
 
Som	en	optakt	til	EU-afstemningen	den	26.	maj	
havde	3F	Randers	indbudt	til	møde	om	Brexit	
og situationen i England.

Vi havde fået 
Fawzi	Ibrahim	
fra den 
engelske 
fagbevægelse 
til at 
berette om 
situationen,	
og de frem-
mødte	fik	et	
interessant 
oplæg,	som	affødte	mange	indlæg	og	spørgs-
mål til fremtiden. Et godt møde om en uforud-
sigelig situation.En situation som efter mødet 
endda	er	endt	med,	at	England	nu	også	skal	
stemme til EU-valget.

Så må fremtiden vise om – og hvornår – de så 
gør	alvor	af,	at	forlade	EU.
 
Hvis du læser dette senest 
den 26. maj – så HUSK at stemme 
til EU-valget søndag den 26. maj

DIN stemme kan betyde 
meget mere end du tror

Fredag	den	15.	marts	2019:	

Hyggeaften 
i 3F Randers
Vi	havde	inviteret	Peter	Vildmand	til	at	spille	Kim	Larsens	melodier	og	
sange	i	3Fs	kantine	på	Tronholmen
Der	var	en	rigtig	god	stemning,	alle	var	glade	og	i	godt	humør,	og	der	

blev	sunget	højt	og	tydeligt	med	fra	alle	deltagerne.	Der	var	ingen	tvivl	
om	Kim	Larsens	popularitet	blandt	de	fremmødte.
Peter	Vildmands	engagement	i	Larsens	tekster	og	musik,	gjorde	af-

tenen	til	en	god	oplevelse	for	de	100	deltagere.
Susanne Hansen

NYT	JOB	–	NOGET	FOR	DIG?

FAGLIGT FÆLLES FORBUND
RANDERS

Koordinator for øget 
organisering i 3F Randers
3F	Randers	ønsker	at	forstærke	indsatsen	for	indgåelse	af	
flere	overenskomster	samt	sikre	sig,	at	alle	ansatte	på	de	
af	afdelingen	omfattede	arbejdspladser	naturligvis	også	er	
medlem	af	3F	Randers.	
Herudover	vil	vi	arbejde	på	valg	af	tillids-	og	arbejdsmiljø-

repræsentanter	på	alle	arbejdspladser,	hvor	dette	er	muligt.
 
Det	vil	være	de	6	faglige	grupper	i	3F	Randers,	som	vil	sikre,	
at vi når de mål vi sætter os.
Til	at	bistå	grupperne	med	at	holde	fast	i	strategien,	og	

sikre	at	de	opstillede	krav	og	resultater	bliver	registreret	
og	synliggjort,	ønsker	vi	at	ansætte	en	koordinator	i	et	2	
årigt	projekt.
Projektet	vil	være	finansieret	i	et	fællesskab	mellem	af-

delingen	og	forbundet,	og	er	planlagt	til	at	blive	gennemført	
fra den 1. oktober 2019 og 2 år frem.
Vi	håber,	at	have	en	endelig	samarbejdsaftale	på	plads	

med	forbundet	hen	over	de	kommende	par	måneder	–	og	
straks	vi	har	aftalen	på	plads	vil	der	komme	et	stillingsop-
slag	på	afdelingens	hjemmeside.
 
Hvis dette kunne være interessant for dig 
– så hold øje med 
afdelingens hjemmeside 
her i juni/juli måned.



Ferielukning
i Rønde og Grenå
Områdekontorene har 
ferielukket i juli måned.

Du skal derfor henvende 
dig på hovedkontoret, 
Tronholmen 9, Randers.

RANDERSUGE ARRANGEMENT

Søren Krogh og 
Janus Bechmann 
på besøg i 3F Randers
Torsdag den 15. august 
hos	3F	Randers	på	Tronholmen	9	
Afdelingen har i forbindelse med 
vores årlige musikarrangement i 
Randers-ugen i år sikret os besøg 
af	Søren	Krogh,	som	er	nordjyde	og	
det	fornægter	sig	ikke.	Med	sig	på	
scenen	har	han	guitaristen,	Janus	
Bechmann.	 Det	 bliver	 morsomt,	
musikalsk,	 begavet	 og	 nærvæ-
rende underholdning for voksne 
mennesker	i	alle	aldre,	hvorfor	vi	
kan	se	frem	til	en	god	aften,	hvor	
der helt sikkert bliver fuldt hus i 
3F	Randers.

 

Det hele sker torsdag den 15. august med spisning kl. 18.00 på Tron-
holmen i 3F Randers. Dørene åbnes kl. 17.30. Musikken starter kl. 20.
Billetprisen	er	kun	150	kr.	og	med	i	prisen	er	naturligvis	den	årlige	succes:	
Helstegt	pattegris	fra	Slawteren	med	hele	svineriet.	Øl,	vand	og	vin	kan	købes	
til	billige	priser	og	der	er	gratis	kaffe. OBS: Max. 2 billetter pr. medlem.  
Billetterne	sælges	fra	mandag	den	1.	juli	hos	Ivan	Christoffersen,	
tlf.	88	92	63	60	/	30	67	63	60.	Billetterne	sælges	efter	”Først	til	mølle”	princippet.

3F	Randers,	Tronholmen	9,	8960	Randers	SØ	

Magasinpost	UMM
ID nr. 42382

3F arrangementer i 2019

Med forbehold for ændringer
Alle arrangementer annonceres i afdelingsbladet

Søndag	den	11.	august	 Fjordløb
Torsdag den 15. august Randersuge arrangement
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
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