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„Året der gik og
det der kommer“
V

ed årsskiftet er det også tiden hvor man ser
tilbage på året der gik, og frem mod det
kommende år. Dronningen og statsministeren har
holdt den traditionelle nytårstale i tv, med deres
tilbageblik på 2014 og bud på året 2015.
Når jeg kigger på 2014 i Danske Mejeristers Fagforening blev det medlemsmæssigt et godt år, hvor
der for tredje år i træk var medlemsfremgang.
Flere DMF´er betyder, flere til at styrke sammenholdet og kæmpe for de værdier Danske Mejeristers
Fagforening bygger på.
Overenskomstforhandlingerne i foråret 2014 blev
lige så vanskelige som forventet, og resultatet
afspejlede den økonomiske situation og det vanskelige forhandlingsklima, der var mellem partnerne
generelt.
2015
Det kommende år kommer til at byde undertegnede på mange spændende udfordringer med
bl.a. kursusaktiviteter for DMF’s tillidsvalgte, ny
reform på EUD-området herunder mejeristuddannelsen, kompetencegivende efteruddannelse via
Uddannelsesfonden, faglige sager og Feriefondens
udfordringer med et salg af Kærneland.
- DMF’s tillidsvalgte vil få øget fokus, med orienteringsmøder, kurser og direkte kontakt fra
afdelingen og hovedkontoret.
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- Implementering af EUD-reformen på mejeriområdet, der bl.a. byder på 5 ugers forlængelse
af uddannelsen, mere merit til voksenelever og
differenceret undervisning.
- Uddannelsesfonden er ved at have gang i
IKV’erne, så alle ikke faglærte kan blive vurderet
op mod faglært niveau, og der er udarbejdet et
kompetencegivende forløb til mejeristerne.
- DMF tilbyder stadigvæk medlemmerne muligheden for at få lavet et løntjek, og fører de faglige
sager samt arbejdsskadesager der dukker op.
- Feriefonden håber at kunne lukke et stort kapitel
i DMF’s historie, med et salg af Kærneland i løbet
af 2015.

Faglig kamp
Serviceforbundet og ikke mindst kollegaerne i landssammenslutningen FPU,
Flybranchens Personale Union, kommer
formentlig til marts 2015 i en faglig kamp
mod Ryanair. Der er varslet konflikt da
Ryanair ikke vil tegne overenskomst, og
dermed give deres ansatte fornuftige løn- og
ansættelsesvilkår.
Jeg støtter klart FPU’s kamp for den danske model,
og bakker naturligvis op i de eventuelle sympatikonflikter der måtte komme. Jeg vil ligeledes
meget kraftigt opfordre alle DMF’s medlemmer til
aktivt at fravælge Ryanair, når der skal vælges fly
til kommende flyveture.
Jeg glæder mig til arbejdet i 2015 og de udfordringer der venter forude.

– Lars Gram
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Det faglige arbejde
Klart den største del af det faglige arbejde i den danske model er, at sikre medlemmerne/
lønmodtagere fornuftige løn og arbejdsforhold.

D

en danske model bygger på gensidig dialog og
forhandling, og er vejen mod kollektive aftaler/
overenskomster, hvor fx arbejdstid, løn, genetillæg,
pension, feriefridage, løn under sygdom o.lign.
indgår som en naturlig del. Arbejdsgiverne kender
sine omkostninger, har ro på arbejdspladsen og
rimelige muligheder for at afskedige medarbejdere
i nedgangstider.
Lønmodtagere har med overenskomsterne fornuftige løn og arbejdsforhold, og fagbevægelse i
ryggen hvis den ikke overholdes.
Når dialogen ikke lykkedes og forhandlingerne
bryder sammen, eller hvis en arbejdsgiver nægter
at forhandle. I de tilfælde hvor forhandling ikke
længere er en mulighed, kan den forhandlingsberettigede faglige organisation varsle konflikt, med
henblik på at tvinge arbejdsgiveren tilbage til forhandlingsbordet. Serviceforbundet har rent faktisk
en aktuel konflikt på trapperne.

Varsel om strejke og blokade mod
Ryanair afsendt
Serviceforbundet, hvorunder FPU, Flybranchens
Personale Union, hører, afgav tirsdag den 3. februar
det officielle konfliktvarsel overfor flyselskabet
Ryanair. Ryanair der etablerer sig i Københavns
Lufthavn ultimo marts i år. FPU har forsøgt at få
Ryanair til at indgå overenskomst, hvilket de afviste
i en skrivelse til FPU.

4

Ryanair vil fra start være blokeret, så ingen
medlemmer af Serviceforbundet, og dermed FPU
må tage ansættelse i virksomheden. Ligeledes
vil allerede ansatte, som er medlemmer af Serviceforbundet, gå i strejke efter udløbet af deres
individuelle opsigelsesvarsler - dog tidligst den 26.
marts.
FPU (Serviceforbundet) kræver, at der tegnes
overenskomst for piloter og kabinepersonalet
knyttet til Ryanairs baser i Danmark. Da Ryanair offentligt har udtalt, at ethvert konfliktvarsel mødes
med retssager, indklager LO samtidig flyselskabet
for Arbejdsretten for at få fastslået lovligheden af
konflikten.
Bliver konflikten en realitet, har en række andre
fagforbund, der organiserer medarbejdere i Københavns Lufthavn bebudet, at de vil sympatikonflikte,
så Ryanair vil få meget vanskeligt ved at manøvrere
ud af Københavns Lufthavn.
Konflikt er det ultimative skridt i den danske
model, og det eneste våben fagbevægelser har i
bestræbelserne på, at få modparten tilbage eller i
tilfældet med Ryanair ind til forhandlingsbordet.
FPU organiserer piloter, kabinepersonale og
AFIS-operatører, og har overenskomster med
flyselskaber der har base i Danmark. Alle flyselskaber med base i Danmark – bortset fra to - har
overenskomst. Ryanair er det ene, og FPU ligger i
forhandlinger med det andet.
- Lars Gram
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Billedet er fra maelkeritidende.dk

2 dages kursus for

tillidsrepræsentanter
Danske Mejeristers Fagforening, 3F og NNF havde igennem overenskomstfonden inviteret
til to dages kursus.
Små hundrede kvinder og mænd var mødt op. Især
Arla Foods var stort repræsenteret men heldigvis
var der også nogle fra andre mejerier.
Igennem vores overenskomst med Dansk Industri,
er der blevet forhandlet ind, at vi alle betaler 40
øre pr. præsteret arbejdstime til finansiering af
ok-fonden. En positiv ting er, at alle betaler til fonden også de gule, nasserøve, røvhulsmedlemmer,
vikarer osv.
I min bette verden er ok-fonden, skabt til at
højne niveauet hos vores valgte kolleger. Tillidsrepræsentanten skal informeres om reglerne og
mulighederne i vores overenskomst. På den måde
skulle vi helst stå stærkt ude på driftsstederne. Jeg
synes vores arbejdsgivere er begyndt at læse alt for
meget i overenskomsten. De prøver at finde selv
det mindste hul i overenskomsten for at spare den

sidste tiøre. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden
holder vores valgte kolleger opdateret om tingene i
overenskomsten.
Første emne var Samarbejdsaftalen. Den
blev gennemgået på spændende måde. Budskabet
skal fortælles ude på alle driftssteder så samtlige
kolleger får denne information da der er mange
muligheder i samarbejdsaftalen for begge parter.
Når man tænker på samarbejde og mulighederne
for vores driftssted, kan man se det sådan: Forruden er kæmpestor og bakspejlet er meget lille, dvs.
vi skal kigge fremad ikke tilbage.
Næste emne var Lokalaftale. Alt der afviger
fra normal arbejdstid på 37 timer pr. uge, som
fordeles på 5 dage. Den daglige normale arbejdstid
skal placeres i tidsrummet kl. 5.00 - kl. 17.00 og om
lørdagen mellem kl. 5.00 - 14.00. Hvis man arbejder
ud over dette skal der laves en lokalaftale. Lars G.
gav mulige eksempel på, hvordan ledelsen prøver
at lave timebank og andre idéer som gør vores løn
dårligere end hvad overenskomsten siger. Pas på
med lokalaftaler, send dem ned i fagforeningen
til gennemgang. Husk der skal flertal imellem de
berørte kolleger og en godkendelse af tillidsrepræsentanten, før en lokalaftale kan træde i kraft.
Seniorordninger var næste emne. I overenskomsten har vi en seniorordning, som er rimelig
ny, dvs. der er store muligheder for forbedringer.
Området kan sagtens tåle en udvikling i den positive retning. Man skal jo tænke på at vi alle får brug
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for seniorordninger på et eller andet tidspunkt, når
vi nærmer os pensionsalderen.

kan læse mere om det i mit indlæg om Pension
Danmark.

Vores medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem gav en
kort beskrivelse af arbejdet som bestyrelsesmedlem
i Arla Foods.
Derefter var det Arlas europæiske samarbejdsudvalg ESU som kom på banen med en kort
information om deres virke.
Til sidst var det Samarbejdsrådets tur til at fortælle
om deres arbejde. Ingen tvivl om, at der skal kæmpes hvis man vil forandre noget i Arla Foods.

Sidste emne var Mejeribrugets Uddannelsesfond. Først en kort information om måden med at
opdele kollegaerne, når alle medarbejdere skal have
en Individuel Kompetence Vurdering (IKV)
Alle ufaglærte skal vurderes op mod faglært niveau,
og alle faglærte skal have IKV lignende. Kort fortalt
går det ud på at hæve vores kompetencer, så vi har
noget at sælge i vores overenskomstforhandlinger.
Der var inviteret kompetente folk fra hver gren.
IKV op mod industrioperatør, IKV op mod lager –
logistikoperatør, IKV/IKV lignende for chauffører,
IKV op mod mejerist og IKV lignende for mejerister.
Nu er man virkelig begyndt at tro på, at der kan
komme noget fornuftigt ud af denne fond.
Efter to dage med vildt meget information, var alle
klar til at komme hjem til vores normale hverdag.
Engang imellem er det sgu hårdt, med alt det
snakken og sidde stille samtidigt. Hvis der bliver en
næste gang, vil det ikke skade med lidt forandring i
undervisningen.

Konfliktløsninger var et spændende emne,
som vi alle kan lære noget af. Jeg synes man kan se
en meget hårdere linje fra vores arbejdsgivere, især
over for tillidsrepræsentanten og hans virke.
Derfor vil jeg opfordre alle vores gode tillidsrepræsentanter, til selvfølgelig at kæmpe
vores kollegers sag, men gør det med fornuft
og omtanke.
PensionDanmark var også indbudt ved Morten
Gass. Han fortalte om nye tiltag med mere. Man

- Lars Lund
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Generalforsamling DMF afd. 901 Sønderjylland
Så nærmer vi os tiden for dette års generalforsamling i afdeling 901 Sønderjylland.
Generalforsamlingen holdes på Agerskov
Kro den 17. marts 2015, kl. 19.00.
Som det er tradition, starter vi med at få noget
godt at spise fra kroens køkken. Afdelingen er
selvfølgelig vært ved maden. Vi starter med at
spise kl. 18.00, og fortsætter derefter med generalforsamlingen hvor der serveres kaffe med
småkager.

Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse + suppleanter.
7. Valg af revisorer + suppleant.
8. Eventuelt.
9. Indlæg ved Lars Gram.
Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig, der skulle gerne være mad nok til alle.
Tilmelding til din tillidsmand eller Günther
Mortensen Tlf. 53 83 01 00

Generalforsamling DMF afd. 913 Midt-Vest
D.M.F. afd. Midt – Vest afholder generalforsamling på Hagebro kro.
Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 18.00
Ca. kl. 19 middag og kaffe.
Lars Gram vil være tilstede under generalforsamling.
Morten Gass fra PensionDanmark vil tale om
hvad der sker i P.D.
Under middagen vil der blive udloddet nogle
gevinster.
Af hensyn til spisning, bedes man melde sig
senest d. 21. marts.
Tlf: 97172968 / 22948202

På bestyrelsens vegne
Formand Günther Mortensen

P.B.V. - MOGENS VORGOD

Generalforsamling DMF afd. 902 Nordjylland

Generalforsamling DMF afd. 927 Randers

Der afholdes generalforsamling på Nibe
Pizza & Steakhouse, Toften 5 i Nibe, onsdag den 11. marts 2015, klokken 18.00

Der afholdes generalforsamling på Graceland Randers, Graceland Randers Vej
3, 8960 Randers SØ
Onsdag den 8. april 2015 kl. 17.00.

Så er der tid til årets generalforsamling, som er
din mulighed for at påvirke bestyrelsens arbejde, så mød op og giv din mening til kende.
Vi starter spisning klokken 18.00. Af hensyn til
maden er tilmelding nødvendig, senest mandag den 9. marts. SMS. 61 66 70 58 Mail.
8122lund2@gmail.com
Hvis man ikke ønsker at spise, starter generalforsamlingen klokken 19.00.
Ps. Der er indkøbt en lille ting til de fremmødte.
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent og skriftefører.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Valg til bestyrelsen. På valg er Ole Poulsen og Valdemar Torp
5. Valg af 2 suppleanter.
6. Valg af 1 revisor. På valg er Tage Larsen
7. Valg af 1 revisorsuppleant.
8. Indkomne forslag. Forslag som ønskes
behandlet, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
9. Evt.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Valg til bestyrelsen.
5. Valg af suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Valg af revisorsuppleant.
8. Indkomne forslag. Forslag som ønskes
behandlet, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
9. Evt.
10. Indlæg om vores pensionsordning ved
Morten Gass.
Indlæg om tingenes tilstand i DMF ved
formand Lars Gram.
P.B.V. - LARS LUND

Så er det tid til årets generalforsamling, som er
din mulighed for at påvirke bestyrelsens arbejde.
Der vil være rundvisning i museet med Henrik,
som kan fortælle en masse om Graceland og Elvis.
Hvis man ikke har lyst til dette, men gerne vil
komme og være med til generalforsamling og
spisning (kl. 18.30) så skal man lige give besked
om det.
På grund af bespisning skal du tilmelde dig til
Martin Nybo Hansen på tlf. 30531402
Mail m.n.hansen@city.dk

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af supleant til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Valg af revisorsupleant
8. Indkomne forslag.
9. Evt.
Forslag som ønskes behandlet, skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
P.B.V. -

MARTIN NYBO HANSEN
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Generalforsamling DMF afd. 928 Ribe sdr.
Der afholdes generalforsamling på Hovborg kro.
Torsdag d. 19. marts kl. 19.00
Landsformand Lars Gram vil være til stede og vil
efter generalforsamlingen komme med et indlæg
og svare på spørgsmål.
Ægtefæller og elever er inviteret.
Af hensyn til spisning er tilmelding senest
søndag d. 8. marts på tlf. 75196616/26136618

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og skriftefører
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg af formand (Jan er på Valg)
5. Valg til bestyrelsen (Randi er på valg) +
en for 1 år
6. Valg af suppleanter (Torben Voldsgård er
på valg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (Jens
V. Sørensen og Ove Fuglsang er på valg)
8. Indkomne forslag. (Forslag skal være
formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.)
9. Evt.
P.B.V.

Årets TR 2015
Har du DMF's bedste tillidsrepræsentant, og synes du ikke at hun / han fortjener at bliver
hædret ?
DMF's landsbestyrelse har besluttet at hædre året
tillidsrepræsentant, og vi vil meget gerne have så
mange kandidater som muligt.

at din TR er en super god og hjælpsom kollega, en
der er klar til at lytte og måske endda klar med et
skulderklap.

Skriv en mail til undertegnede med DIN kandidat,
og begrund hvorfor vedkommende er DMF's bedste
TR'er.

Det behøver ikke være stor flot og prangende, men
du skal mene DIN TR'er fortjener hædren.
Skriv på lgr@forbundet.dk

Har din TR'er hjulpet i en konkret sag, lavet en
eller flere gode lokalaftaler. Det kan ligeledes være

- Lars Gram

- JAN SØNDERGÅRD JENSEN

Generalforsamling DMF afd. 950 Fyn
Der afholdes generalforsamling på Park
Hotel , Viaduktvej 8, 5500 Middelfart.
Afdelingen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 21/4-2015 kl. 20.00
1. Spisning kl. 18.00 - 19.00
2. Indslag fra pension Danmark kl. 19.00- 20.00
3. Generalforsamling kl. 20.00 – til dagsordenen
er udtømt.
Der er bindende tilmelding med hensyn til
bespisning, og denne bedes rettet afdelingens
formand Kent Jørgensen.
Tilmelding senest den 11/4-2015, på e-mail:
kentcmckent@gmail.com eller tlf. 23959407.
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Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning og regnskab.
4. Valg af formand, Kent Jørgensen er på valg.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kim
Mogensen og Anders Kjær.
6. Valg af 1. bestyrelsessuppleant.
7. Valg af revisor. På valg er Mogens Nielsen.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag, skal være formanden i
hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
10. Evt.
P.B.V.

- KENT JØRGENSEN
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PensionDanmark

PensionDanmark er kåret til Europas bedste pensionsselskab ved IPE Awards 2014. PensionDanmark vandt også prisen i 2012. Udover at modtage prisen som Europas bedste
pensionsselskab blev PensionDanmark også kåret som bedste investor, når det gælder
investeringer i infrastruktur.

L

oyalty Groups årlige undersøgelse, BrancheIndex Pension, viser, at loyaliteten blandt
PensionDanmarks medlemmer er den højeste i
pensionsbranchen. Det er nogle stolte kollegaer vi
har ovre i PensionDanmark, og jeg synes langt hen
af vejen at det er fortjent.
De finansielle markeder har de seneste måneder
været præget af uro og perioder med aktiekursfald
og nye rentefald. Væsentligt har været en tiltagende
bekymring for, at afmatningen i euro-zonen og dele
af Emerging Markets vil sprede sig til USA og forårsage en ny alvorlig global økonomisk krise.
Efter aktiekursfald på godt 10 procentpoint i første halvdel af oktober 2014 er aktiemarkederne dog
på det seneste kommet godt igen og har genvundet
det meste af oktober måneds tilbageslag. Den positive udvikling skal især ses i lyset af, at de seneste
økonomiske nøgletal fra USA klart indikerer at opsvinget i amerikansk økonomi er robust og intakt.
Se hvorledes det er gået med afkastet i artiklen
fra PensionDanmark, eller endnu bedre tjek din
egen pension på www.pensionsinfo.dk og log på
med nem-ID. Der finder du dine egne realiserede
indbetalinger og afkast.
Ny administrativ platform
November 2014 påbegyndtes drift og kunderådgivning på den nye administrative platform.
Der har været en 100 pct. fejlfri konvertering, og
alt er flyttet og indlæst korrekt.
Der har været tale om en kontrolleret opstart,
hvor der samtidig er sket en omlægning af 433.000
kapitalpensioner til aldersopsparinger. Sidstnævnte
har medført en ekstraordinær afgiftsbetaling på 3,1
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mia. kr. i 2014, som følge af, at medlemmerne kan
afgiftsberigtige kapitalpensionsopsparingerne til en
afgiftssats på 37,3 pct.
De nye rådgivningskollegaer er kommet godt fra
start, og der er etaberet et rådgivningssetup, hvor
PensionDanmark kan højne rådgivningen og kundeoplevelserne.
For perioden 2015 til 2025 er der fortsat en besparelse i niveauet 110 kr. pr. medlem. Det årlige
administrationsgebyr er nedsat til 336 kr. i 2015 fra
372 kr. i 2014. Det er nu andet år i træk, at gebyret
nedsættes – sidste år med 24 kr. og i år med 36 kr.
Mere hjælp til syge kolleger.
Som en ny del af sundhedsordningen i PensionDanmark kan vores sygemeldte kollega nu ringe
til et team af erfarne sygeplejersker. De skal blot
have deres pension hos PensionDanmark og være
omfattet af sundhedsordningen. Vi ved, at der
er en klar sammenhæng mellem længden af en
sygeperiode og risikoen for helt at miste fodfæstet
på arbejdsmarkedet. Derfor udvider vi nu sundhedsordningen, så vi hjælper sygemeldte endnu
mere. Hjælp til at komme på fode igen, deres
sygeplejersker sidder klar til at rådgive og hjælpe
vores kolleger, hvis de er sygemeldt eller ofte må
melde sig syge.
Alle som er med i fællesoverenskomsten har en
sundhedsordningen med i pakken, derfor brug den.
Vi medlemmer har fri adgang til tværfaglig behandling, der omfatter fysioterapi, kiropraktik,
zoneterapi og massage. Tværfaglig behandling skal
være med til at sikre, at små skavanker ikke
udvikler sig, men at der bliver taget hånd om

problemerne, inden de vokser sig store. Tværfaglig
behandling tilbydes i samarbejde med Falck Healthcare, som står for behandling, rådgivning og drift af
mere end 120 sundhedscentre over hele landet.
Desværre er jeg blevet informeret om, at ikke
alle har haft en god og seriøs oplevelse med Falck
Healthcare. Jeg vil rigtigt gerne tage problemerne
med videre i systemet, så vi kan sikre den bedste
behandling i alle 120 sundhedscenter. Hvis du har
noget som skal bringes videre, skal jeg bruge noget konkret ellers bliver det op af bakke hele vejen.
Derfor send mig en mail med en kort historie om
din oplevelse, så arbejder vi videre derfra. Vi beta-

ler Falck Healthcare for deres behandlinger, derfor
skal vi selvfølgelig have en god og seriøs behandling.
- Lars Lund.

Bestem selv, hvordan
pensionen skal udbetales
Med pensionsordningen i vv kan du nu få udbetalt din pension,
næsten som det passer dig.
Som noget nyt kan du få udbetalt en del af din
pension, selv om du stadig er i job. Det kan fx
være en god idé, hvis du har valgt at gå ned i
tid frem mod pensionsalde-ren. Du kan typisk
begynde udbetalingerne, når du fylder 60 år.
Tidligere kunne de månedlige pensioner kun
udbetales, når du stoppede med at ar-bejde. Og
udbetalingen skulle omfatte hele opsparingen.
Sådan er det ikke mere. De mere fleksible
muligheder betyder, at du nu fx kan:
• Starte delvis udbetaling af såvel den livsvarige alderspension som af rate-pensionen
• Vælge at få udbetalt den livsvarige pension og
ratepensionen på forskellige tidspunkter

• Vælge at få ratepensionen udbetalt i en periode på mellem 10 til 20 år - fx udbetaling
i 12 år
• Vælge at lade din aldersopsparing stå – og
vente med at hæve pengene, til du har brug
for dem.
Du bevarer dine forsikringer og din sundhedsordning, mens du er i job.
Få overblik og rådgivning
Du kan læse mere om dine muligheder på
pension.dk/pension. PensionDanmarks medlemsrådgivere sidder også klar med råd og vejledning
på tlf. 7012 1330.
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PensionDanmark fik investeringsafkast på 16 mia. kr. i 2014
Gode afkast på tværs af aktivklasser sikrede PensionDanmark et samlet investe-ringsafkast på 16,2 mia. kr. i 2014.
PensionDanmark fik et samlet investeringsafkast på 16,2 mia. kr. før skat i 2014. Af-kastet
blev på 10,5 pct. for de yngre medlemmer (alder 40 år) og 10,6 pct. for de ældre medlemmer
(alder 65 år).
Årets afkast blev trukket i vejret af gode afkast
på tværs af aktivklasser. F.eks. gav investeringerne i børsnoterede aktier et afkast på 12,2
pct., mens afkastet på almin-delige obligationer
blev på 8,9 pct.
”Vi er meget tilfredse med investeringsafkastet
i 2014, hvor vi som andre investorer har nydt
godt af de faldende renter og stigende aktiekurser. Hertil kommer et godt bidrag fra vores
investeringer i stabile alternativer som ejendomme og infrastruktur,” siger adm. direktør
Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.
”Man kan dog ikke forvente, at der også i 2015
vil være gevinster at hente på både gynger og
karruseller. Derfor må man nok indstille sig på
lavere afkast i år - omend vores afkast de seneste år har vist, at vores investeringsportefølje
klarer sig godt i både med- og modvind,” siger
Torben Möger Pedersen.
En ny afkastsammenligning fra analysehuset
Morningstar af markedsforrentede produkter
viser, at PensionDanmark ligger helt i top på

14

5-års-sigt med et samlet afkast på 58,4 pct. for
et medlem med 10 år til pensionering.
Siden finanskrisen har PensionDanmarks
medlemmer hvert år opnået attraktive af-kast.
For perioden 2009 til 2014 er der opnået et
samlet afkast før skat på mellem 73 og 91 pct.
afhængig af alder.

Ny hjælp til langtidssyge
medlemmer
Med et nyt team af erfarne sygeplejersker udvider og forbedrer PensionDanmark
nu sin sundhedsordning til gavn for langtidssyge medlemmer.
Er du sygemeldt, eller må du ofte melde dig
syg, så er der nu målrettet hjælp at hen-te i
PensionDanmarks sundhedsordning. Ordningen
udvides nemlig med et team af erfarne sygeplejersker, der skal hjælpe langtidssyge, som
risikerer at ryge ud af ar-bejdsmarkedet.
Foreløbig har PensionDanmark ansat fem sygeplejersker, der er klar til at rådgive og hjælpe
langtidssyge medlemmer med at få bugt med
deres problemer. På den måde får de bedre

muligheder for at komme i gang på jobbet igen.
Ring til det nye team af sygeplejersker
Alle medlemmer, der har adgang til sundhedsordningen via deres pensionsordning i
PensionDanmark, kan ringe til PensionDanmarks team af erfarne sygeplejersker. De sidder
klar til at rådgive dig og måske hjælpe dig
gennem et behandlingsforløb. Du kan ringe på
7012 1335 alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

PensionDanmark kontakter langtidssyge om de nye muligheder
PensionDanmark sørger for, at langtidssyge medlemmer, der ikke selv er
opmærk-somme på de nye muligheder,
bliver kontaktet. Det sker via et samarbejde med Sty-relsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering, som har registreret
medlemmer med me-re end fire ugers
sygdom. Dem sender styrelsen et brev,
hvor de opfordres til at kontakte PensionDanmark om de nye muligheder i
sundhedsordningen.

MEJERISTEN NR 1

|

2015

15

{ FERIEFONDEN INFORMERER }

{ FERIEFONDEN INFORMERER }

Prisliste 2015 for Kærneland

Sæsonen 2015
Leje med rabat
Feriefonden er klar til at tage imod glade gæster fra
og med den 27. marts, og det endda fra priser helt
ned til kr. 165,-/dag.
Se prislisten og de nye rabatter.
Husk at leje af feriehus nu er efter først til
mølle princippet.

Historien skal snart skrives om,
men...
Delegeretmødet i oktober 2013, traf den svære beslutning at Kærneland skal afhændes. Beslutningen
var svær fordi der er tale om arvesølv, og at der
er rigtig mange medlemmer som har gode minder
forbundet med Kærneland.
Bestyrelsen i Feriefonden har en forventning om
at kunne sælge Kærneland i løbet af 2015. Et salg
er ensbetydende med at sæsonen 2015 vil være
sidste mulighed for vores medlemmer at komme til
Kærneland i regi af DMF’s Feriefond.
Kærneland drives i den oprindelige ånd helt frem
til den dag der lukkes og slukkes. Bestyrelsen
ønsker at sikre at gæsterne får en uforglemmelig
ferie på Kærneland.

Feriefonden har i denne sæson genindført gode rabatter i starten og slutningen af sæsonen.
Feriefonden vil forsætte efter at Kærneland er
afhændet, men hvad der skal ske efterfølgende er
der endnu ikke taget stilling til.

50% rabat fra sæsonstart den 27. marts og frem til mandag den 27. april, herefter

Benyt chancen for en god ferie
oplevelse.

dag den 19. oktober, herefter 50% frem til sæson afslutningen 31. december.

Kærneland kan byde på 12 fine sommerhuse med
plads til 6-7 personer, stort grønt område med
masser af plads og dejlig legeplads med bl.a. hoppepude og svævebane.
En af Danmarks dejligste badestrande er kun fem
minutters gang fra Kærneland, stranden kaldes
endda Kærneland strand.
Book og tjek på hjemmesiden. Hjemmesiden
bliver opdateret løbende.
På Feriefondens vegne - Lars Gram

25 % frem til og med uge 22.
I efteråret går vi så den anden vej med 25% fra starten af uge 36 og frem til man-

Højsæson
Ugerne 27 - 32
Leje af feriehus pr. overnatning (søn. kl.14.00 - fre. kl. 11.00)

kr.

330,00

kr.

500,00

Leje af feriehus pr. overnatning (fre. kl.14.00 - søn. kl. 11.00)

kr.

500,00

kr.

500,00

Leje af feriehus pr. uge

kr.

2.300,00

kr.

3.100,00

Leje af feriehus weekendophold (fred. kl.14.00 -mand. kl.11.00)

kr.

1.200,00

Elforbrug er sat til kr. 3,-/kW.

kr. 3,00 /kW

Campingpladsen pr. overnatning

kr.

150,00

Hunde gebyr huse

kr.

200,00

Hunde gebyr campingplads

kr.

100,00

Kontingent for passiv medlemmer pr. år.

kr.

300,00

Afbestillingsgebyr

kr.

200,00

Rykkerbreve pr. brev

kr.

200,00

For DMF´s kontingentbetalende pensionistmedlemmer er der mulighed for rabat (mandag - torsdag til halv pris udenfor højsæsonen). Rabatterne kan ikke kombineres.
I højsæsonen lejes der kun på ugebasis, med mindre der ikke er fyldt helt op. Enkelte dage udlejes i højsæsonen først ca. 14 dage før.
På Kærneland er der mulighed for at lejer, udenfor hovedferien, kan leje indtil flere huse, og i forbindelse hermed at kunne benytte fælleshusets faciliteter mod et beløb af kr. 750,00
16
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D.M.F. Sjælland afd. 910

DMF kalender

Sjællands afdelingen afholdte gokart-medlemsarrangement sidste år i oktober
måned. Otte medlemmer havde taget udfordringen op, og var med til at køre gokartrace i Roskilde.
Vi var heldige med vejret på løbsdagen, da det
har ellers havde regnet hele ugen, så det var
heldigt at solen netop skinnede denne dag.
Gokartløbet var delt op over to afdelinger, der
varede ½ time ad gangen.
Da den første løbsafdeling var færdig, var afdelingen vært med sandwich og sodavand. Pausen
blev ikke kun brugt til mad og drikke, men vi fik
snakket om vores første heat, hvem der var den
bedste i det første heat.
Efter en god ½ times pause med mad og snak,
var forsamlingen igen klar til at køre race.
Mejerielev Anders Jørgensen som er elev fra

Slagelse Mejeri vandt, efter en hård omgang
race med masser af puffen og skubben mellem
gokartene. Præmien til Anders var en flaske
champagne.

Feriefond bestyrelsesmøde

d. 12. feb.

TR orienteringsmøde

d. 25. feb.

Landsbestyrelsesmøde DMF

d. 4. marts.

Serviceforbundets strukturudvalg

d. 5. marts.

HB-møde Serviceforbundet

d. 10. marts.

Samarbejdsforum

d. 11. marts.

Generalforsamling afd. 902

d. 11. marts.

Tak til alle deltagerne for et vellykket arrangement.

TR orienteringsmøde

d. 16. marts.

Generalforsamling afd. 901

d. 17. marts.

- Torben Madsen

Generalforsamling afd. 928

d. 19. marts.

MFU/MUU møder

d. 23. marts.

Bestyrelsesmøde Kold College

d. 26. marts.

Generalforsamling afd. 913

d. 26. marts.

Generalforsamling afd. 927

d. 8. apr.

TR orienteringsmøde

d. 14. apr.

Generalforsamling afd. 950

d. 21. apr.

TR orienteringsmøde

d. 27. apr.

Efter et vellykket gokartrace, og vi behørigt
havde kåret Anders, gik forsamlingen ind og
hyggede med en afslutningsøl eller sodavand
inden turen gik hjemad.

Medlemsarrangementer 1. maj
Deadline til næste blad

d. 1. maj
d. 5. maj.

HB-møde Serviceforbundet

d. 19. – 20. maj.

Feriefond bestyrelsesmøde

d. 21. maj.

Dimission nye mejerister

d. 29 maj.

Mejeristen udkommer

d. 2. jun.

Kommentarer:
Man kan altid få assistance, også selv om formanden sidder i møde, man skal blot ringe på hovednummeret
70 150 450.
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1

AF UDDANNELSESCHEF BJARNE VAGN LARSEN, KOLD COLLEGE

2

3

DIMISSIONSFEST
for de nye mejerister
december 2014

2. Martin Krogh Andersen, Bramming
Fremstilling af en Maribo 45+ i ostekar
Arla Foods, Tistrup Mejeri, Arla Foods, Esbjerg Mejeri
3. Karsten Kristensen, Videbæk
Fremstilling af en Maribo 45+ i ostekar
Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk, Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk

4

5

6

4. Jens Hansen, Esbjerg V
Mælkebehandling i skummesalen
Nørup Mejeri, Bredsten, Arla Foods, Esbjerg Mejeri
5. Magnus Boll Jensen, Videbæk
Mælkebehandling i skummesalen
Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk, Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk

Fredag den 12. december 2014 udklækkede Kold College endnu et hold mejerister – 13 i alt,
som skolen holdt dimissionsfest for med bl.a. taler, musik, sang, traktement og overrækkelse
af præmier og eksamensbeviser.

6. Kasper Hausted, Esbjerg V
Fremstilling af blåskimmelost i ostekar på basis af lavpasteuriseret mælk
Arla Foods, Esbjerg Mejeri, Bornholms Andelsmejeri, Klemensker

7
Dir. Hans Skjerning bød velkommen til dimmisionen for de nye mejerister.

1. Kasper Skydt Andersen, Holstebro
Fremstilling af en Maribo 45+ i ostekar
Arla Foods, Holstebro Mejeri, Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro

8

9

Uddannelseschef Bjarne Vagn larsen, Kold College
holdt dimissionstalen for de nye mejerister.

7. Rocky Jim Jørgensen, Slagelse
Fremstilling af blåskimmelost i ostekar på basis af lavpasteuriseret mælk
Arla Foods, Slagelse MejeriCenter
8. Randi Herstad, Ejby
Fremstilling af skummetmælkspulver
Arla Foods, Korsvej Mejeri, Fredericia, Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia
9. Casper Herlufsen, Fredericia
Fremstilling af traditionel syrnet saltet smør på kærne
Arla Foods, Esbjerg Mejeri, Arla Foods, Korsvej Mejeri, Fredericia

10

11

12

10. Mathias Phillip Hald Jensen, Tinglev
Fremstilling af traditionel syrnet saltet smør på kærne
Mammen Mejeri A/S, Bjerringbro, Naturmælk, Tinglev
11. Niels Jacob Borris Mikkelsen, Skørping
Fremstilling af traditionel syrnet saltet smør på kærne
Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J, Arla Foods, Bislev Mejeri, Nibe
12. Bente Guldbæk Madsen, Vinderup
Fremstilling af en Danbo 45+ i ostekar
Arla Foods, Holstebro Flødeost, Arla Foods, Danmark Protein, Videbæk

13

13. Henriette Riis Krupsdahl, Sønder Felding
Fremstilling af sødmælksyoghurter ved to forskellige varmebehandlingsmetoder
Arla Foods, Danmark Protein, Videbæk, Arla Foods, Holstebro Flødeost

Uddeling af præmier
ved dimissionsfesten

13 nye mejerister
I december bestod 13 mejerielever deres afsluttende eksamen. Der blev givet følgende karakterer: 02 (2
elever) 4 (3 elever) 7 (4 elever) 10 (2 elever) og karakteren 12 (2 elever). Der var tre kvinder og 10 mænd
på holdet med en aldersspredning på 29 år.

20

Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissionsfesten
for de nye mejerister 2 præmier til udvalgte elever.
Præmierne, som blev overrakt af formanden for
Mejerifagets Fællesudvalg, Lars Gram, bestod af et
osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen –
”Mejerist 2014”
Henriette Riis Krupsdahl blev af projektvejlederne valgt som holdets fighter.
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60

år

Den 4. marts 2015 fylder Jan F. Lindenskov, 4681
Herfølge, 60 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen.
- TORBEN MADSEN

70

år

Den 25. marts 2015 fylder Inge Marie Andersen, 8732
Hovedgård, 70 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
- GÜNTHER MORTENSEN

Den 21. juni 2015 fylder Steen Moesgaard, 5772
Kværndrup, 60 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

- MOGENS VORGOD

- KENT JØRGENSEN

65

Den 2. juni 2015 fylder Ole Jensen, 8410 Rønde, 70 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen.

år

Den 13. marts 2015 fylder Ernst C. Nielsen, 8544
Mørke, 65 år.
Østjyllands afd. ønsker tillykke med dagen.
- MARTIN NYBO HANSEN

Den 29. maj 2015 fylder Lars B. Jeppesen, 9500
Hobro, 65 år.
Østjyllands afd. ønsker tillykke med dagen.
- MARTIN NYBO HANSEN

Den 25. maj 2015 fylder Kurt Møller, 6690 Gørding,
65 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen.

år

Den 26. maj 2015 fylder Villy G. Christensen, 4281
Gørlev, 80 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen.
- TORBEN MADSEN

Den 23. marts 2015 fylder Benth Kristiansen, 8831
Løgstrup, 80 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen.
- MOGENS VORGOD

Den 16. april 2015 fylder Kirsten E. Vestergaard, 9610
Nørager, 70 år.
Østjyllands afd. ønsker tillykke med dagen.
- MARTIN NYBO HANSEN

Den 29. marts 2015 fylder Carl Aage Qvist, 5892
Gudbjerg Sydfyn, 70 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

75

80

- KENT JØRGENSEN

85

år

Den 12. marts 2015 fylder Jens Peter M. Leth, 8881
Thorsø, 85 år.
Østjyllands afd. ønsker tillykke med dagen.
- MARTIN NYBO HANSEN

år

Den 4. maj 2015 fylder Aase L. Anneberg, 7620
Lemvig, 75 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
- LARS LUND

- JAN SØNDERGAARD JENSEN

Den 23. marts 2015 fylder Per A. Poulsen, 4050
Skibby, 75 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen.
- TORBEN MADSEN

Den 9. marts 2015 fylder Oluf B. Mogensen, 7260
Sønder Omme, 85 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen.
- JAN SØNDERGAARD JENSEN

90

år

Den 30. maj 2015 fylder Johannes K. Rasmussen, 5771
Stenstrup, 90 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
- KENT JØRGENSEN
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Magnus Boll Jensen blev af klassekammeraterne valgt som holdets hmørspreder.
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Uddannelseskoordinator Sten Holmgaard
Sørensen udleverer skolebeviset til
Bente Guldbæk Madsen.
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Danske Mejeristers Fagforening
Hovedkontoret
Vester Allé 7
8000 Aarhus C
Tlf.: 7015 0450
E-mail: dmf@forbundet.dk
Serviceforbundet
Upsalagade 20
2100 København Ø
Tlf.: 7015 0400
fax: 7015 0405
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DMF hovedkontoret:
Mandag – torsdag
09.00 – 15.00
Fredag		
09.00 – 12.00
Serviceforbundet:
Mandag – fredag
10.00 – 16.00
A-kassen:
Mandag – fredag
10.00 – 14.00
Lukket onsdage.
Socialrådgivere:
Mandag – fredag
10.00 – 14.00
Lukket onsdage.

Der er bookning af feriehuse
på www.mejeristen.dk eller
via facebook - søg på ”danske
mejeristers fagforening”.

