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Parterne er enige om, at Fællesoverenskomsten, herunder Lærlingeoverenskom-

sten mellem DI Overenskomst II og 3F’s Transportgruppe er gældende for ar-

bejdsforholdene for golfbaner, som er medlem af DI med nedenstående ændrin-

ger. 

 

§ 1. Arbejdstid 

Stk. 1. Den normale effektive ugentlige arbejdstid er 37 timer. 

 

Stk. 2. For at efterkomme de sæsonmæssige behov kan den ugentlige arbejdstid 

varieres, blot den gennemsnitlige arbejdstid over en periode af 12 uger ikke over-

stiger den i stk. 1 fastsatte arbejdstid for samme periode. 

 

Forudsætningen for anvendelse af varierende ugentlig arbejdstid vil være, at det 

forud fastlægges, og at det tydeligt er tilkendegivet ved opslag eller anden form 

for meddelelse, hvordan arbejdstiden og afspadseringsdage er fordelt over sæso-

nen. 

 

Stk. 3. I tilfælde af maskinsvigt eller lignende kan der tilkaldes til arbejde om 

natten. Tilfældene noteres skriftligt på grund af organisationens påtaleret. 

 

Stk. 4. Allerede gældende lokale aftaler om arbejdstilrettelæggelse videreføres, 

uanset ordlyden i §§ 1 til 3 i denne overenskomst. 

 

§ 2. Deltid 

Der henvises til Fællesoverenskomstens Bilag 2, stk. 6. 

 

§ 3. Arbejdstidens placering 

Stk. 1. Den normale daglige arbejdstid placeres mellem kl. 06.00 og kl. 18.00 på 

alle ugens 7 dage.  

 

Det tilsikres, at der ydes de ansatte 2 sammenhængende fridage pr. uge. 

 

Stk. 2. For arbejde på lørdage efter kl. 12.30 og på søn- og helligdage ydes et 

tillæg pr. time på 

 

 1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

 kr. 36,40 kr. 37,00 kr. 37,60  

 

https://www.3f.dk/fagforening/fag/lagerarbejder-(transport)/3fs-overenskomst-med-di
https://www.3f.dk/fagforening/fag/laerling---transport/3fs-overenskomst-med-di
https://www.3f.dk/fagforening/fag/laerling---transport/3fs-overenskomst-med-di
https://www.3f.dk/fagforening/fag/lagerarbejder-(transport)/3fs-overenskomst-med-di
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§ 4. Løn 

Stk. 1. Der ydes løn og anciennitetstillæg i henhold til Fællesoverenskomsten, 

herunder Lærlingeoverenskomsten, mellem DI Overenskomst II og 3F’s Trans-

portgruppe. 

 

Der ydes desuden et golfbanetillæg pr. time på kr. 17,54. 

 

Der ydes endelig et tillæg for faglærte pr. time på kr. 6,20. 

 

Stk. 2. Der kan efter aftale med virksomheden og medarbejderen ydes et person-

ligt tillæg. Tillægget fastsættes under hensyn til den pågældendes kvalifikationer 

og efter arbejdets karakter. 

 

§ 5. Overtidsbetaling 

Stk. 1. Overarbejde betales med et tillæg på 50% individuel timeløn for de første 

to timer pr. dag, og 100% for de efterfølgende timer. Ved overarbejde betales 

mindst for en halv time. 

 

Stk. 2. Overarbejdsprocenten beregnes af medarbejderens normalløn inkl. golf-

banetillæg samt evt. anciennitetstillæg og tillæg for faglærte. 

 

§ 6. Tillidsrepræsentanter 

Stk. 1. Der kan efter denne overenskomst vælges tillidsrepræsentanter, når der er 

ansat 3 medarbejdere eller derover. 

 

I øvrigt henvises til Fællesoverenskomsten. 

 

  

https://www.3f.dk/fagforening/fag/lagerarbejder-(transport)/3fs-overenskomst-med-di
https://www.3f.dk/fagforening/fag/laerling---transport/3fs-overenskomst-med-di
https://www.3f.dk/fagforening/fag/lagerarbejder-(transport)/3fs-overenskomst-med-di
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§ 7. Overenskomstens varighed 

Stk. 1. Overenskomsten kan tidligst opsiges til 1. marts 2023. Opsigelsesfristen 

er 3 måneder, medmindre andet er aftalt mellem hovedorganisationerne. 

 

Stk. 2. Selv om overenskomsten er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet 

til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, el-

ler arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med Hovedaftalens regler 

herom. 

 

 

København, den 17. august 2020 

 

 

 DI Overenskomst II 3F Fagligt Fælles Forbund, 

 v/DI Transportgruppen 

 Anna Porse Jørgensen John Bondebjerg 

 

https://lo.dk/wp-content/uploads/2017/03/hovedaftaledalo.pdf
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