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Formanden har ordet

MEJERISTEN

Så kom vi over i et nyt år med nye udfordringer og andre
arbejdsopgaver for nogle, mens det bare kører stille og roligt
videre for andre.
Jeg håber alle kom godt ind i 2006, om de var på arbejde eller
kunne nyde med venner og familie. For mig bliver 2006 meget
anderledes end det jeg ellers har lavet. Et er at arbejde som mejerist på Branderup mejeri, og noget helt andet er det faglige arbejde jeg nu har gang i.
Som jeg har sagt og skrevet flere gange, skal jeg gøre alt hvad der
står i min magt for at leve op til mit motto: Medlemmerne er ikke til
for DMF, men DMF er til for medlemmerne. Jeg gælder mig meget til at
komme rundt til afdelingernes generalforsamlinger, det er altid
spændende at møde medlemmerne rundt omkring i landet. Også
samarbejdet med alle vore tillidsrepræsentanter håber jeg i 2006
kan styrkes og gerne udbygges. Nu skal man passe på med at
love noget, sæt nu det ikke kan holdes. Jeg vover nu pelsen alligevel.
»Formandens korte info« skal udkomme minimum 20 gange
næste år. Det er en kort information om hvad der rører sig i vores
fagforening, og det sendes til alle tillidsrepræsentanter og afdelingsformænd. Så hvis du som medlem ønsker information har
du nu flere muligheder. Du kan altid bruge vores hjemmeside
(www.mejeristen.dk), eller ringe til hovedkontoret i åbningstiden.
Men det skulle også fremover være mulighed for at bruge tillidsmanden mere, tillidsmanden har den information han har fået
fra formandens korte info.
Man kan godt mærke at arbejdsgiverne rundt omkring på mejerierne er meget pressede. Der bliver raslet med sablerne, og trykket
på vores medlemmer bliver bestemt ikke mindre. Flere
arbejdsopgaver og mindre tid, er ved at være normal. Vore
arbejdsgivere skal være klar over at hvis man øger arbejdspresset
kan det give stress og flere trælse små fejl. Det er mit håb, at
arbejdsgiverne snart opdager hvilke dygtige og kompetente medarbejdere de har ansat. Det er medarbejderne der skaber de gode produkter mejeribruget kan sælge. Mind bare chefen om det.
Skulle du være i tvivl om det der sker på netop på dit mejeri, i forbindelse med arbejdsplaner tid eller lign. Kan du altid spørge tillidsmanden eller ringe til hovedkontoret. Vi ses forhåbentlig ude
på jeres generalforsamling.
Lars Gram

Medlemsblad for
Danske Mejeristers Fagforening
Tilsluttet Dansk
Funktionærforbund-Serviceforbundet
Funktionærernes og
servicefagenes arbejdsløshedskasse

»MEJERISTEN«
udgivet af Danske Mejeristers
Fagforening
Redigeret af Lars Gram
Rosenvangs Allé 235
8270 Højbjerg
Telefon: 87 36 20 79
Telefax: 87 36 20 77
Lars Gram: 87 36 20 70

www.mejeristen.dk
E-mail: dmf@dff-s.dk
Kontorets åbningstid:
Dagligt 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
Telefonen lukket tirsdage

Tryk: D&D Grafisk A/S
Sommervej 8,
8210 Århus V
Telefon: 86 75 00 33
Telefax: 86 75 01 33

Næste nummer udkommer
2. maj 2006
(Materiale til næste nr. skal være
kontoret i hænde senest 10. april.)

Nr. 1
Tirsdag den 24. januar 2006
82. årgang
Forsidebillede:
Landsbestyrelsen set fra venstre: Lars Lund,
Torben Madsen, Ove Fuglsang, Mogens Vorgod
Kristensen, Lars Gram, Brian Petersen, Anne
Maria Jepsen, Ole Madsen og Jørgen U. Nielsen.
Peder W. Møller var ikke tilstede da billedet blev
taget.
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Mojn
Som noget nyt har landsbestyrelsen besluttet at alle
afdelingsformænd skal komme med et indlæg til
Mejeristen. Sønderjyllandsafdelingen v. formand
Brian Petersen har fået æren af at lægge ud.
Først lige lidt om min familie og mig selv. Min kone
Vibeke er 29 år og pt. ansat ved Rødekro kommune
som økonomikonsulent, jeg selv er 33 år og stadig
ansat på Arla Foods Samden, hvor jeg er tillidsmand
for mejeristerne. Sammen har vi vores lille prinsesse
Karoline på 9 mdr.
Afd. 901 Sønderjylland
Afd. 901 Sønderjylland består af en masse faglig interesseret mennesker, vores bestyrelse er en blanding af
unge og rutinerede kræfter. Desuden har vi 3 unge og
virkelig interesserede tillidsfolk som også deltager
aktivt i bestyrelsesarbejdet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke aktive i afd. 901 for deres arrangement.
Afd. 901 har tradition for at på årets sidste bestyrelsesmøde, inviteres tillidsfolk, suppleanter og revisor med. Dette møde blev holdt d. 24.11.2005 på
Samden, hvor Mølgård venligt havde lagt lokaler til.
Det var mit første møde som formand. Vi havde en
rigtig god debat om mange emner, bl.a. blev økonomien i DMF heftigt diskuteret. Vi sluttede af med en
rundvisning på Samden og en julefrokost. Jeg vil
gerne takke samtlige 11 mennesker for en rigtig god
og hyggelig aften.
Delegeretmøde 2005
Min interesse for det faglige har jeg fået ind med
modermælker, da min far altid har været meget faglig
og politisk aktiv. DMF´s økonomi har længe irriteret
mig grænseløst. Min interesse blev for alvor vakt, da
jeg fik præsenteret regnskabet for delegeretmøde
2001, da var det lykkes ca. 33 delegeret at bruge i
omegnen af 600.000 kr. på 2 dage, ganske imponerende!
Jeg deltog selv på vores delegeretmøde 2005, hvor
vi have et par rigtig hyggelige dage sammen. Ser man
bort fra hyggen, var prisen for 28 delegeret og 3 timer
møde ca. 275.000 kr. På bestyrelsesmødet d.
9.12.2005 var konklusionen, at vi skulle glæde os over
vi havde halveret omkostningerne i forhold til

2001.Jeg er stadig af den opfattelse, at 275.000 kr. er
ALT for meget endnu en halvering i 2009 vil være
passende.
DMF’s fremtid
Vores nye formand havde et par indlæg i mejeristen
op til delegeret møde, hvor han fokuserede meget på,
at der også er noget der hedder DMF 2020. Med et
budget for 2006 der viser et minus på ca. 600.000 kr.,
kommer det vel også nogenlunde til at passe med at
vores pengekasse er tom i 2020. Jeg håber og tror at
alvoren er gået op for Lars, og vi til næste budget kan
finde besparelse for 2-300.000 kr. Jeg kom selv med et
par forslag til besparelser. Bl.a. forslog jeg at julefrokost + gave kunne droppes, men det kunne der ikke
blive tale om. Samme bestyrelse valgte for nogle år
siden at droppe gaven på oktobermødet til vores tillidsfolk, det kunne de godt blive enig om.
Derudover forslog jeg at forretningsudvalgets og
bestyrelses honorar droppes – en besparelse på 60.000
kr. i året – vi stemte om forslaget resultat 2 for og 8
imod.
Jeg håber at DMF´s økonomi og brugen af medlemmernes penge vil komme til debat på årets mange
generalforsamlinger, så vi kan få vendt skuden for
alvor. Det altafgørende er, at vi har vores lille forening
til at kæmpe for mejeristernes løn, og jeg mener også
at kunne huske, at Lars har skrevet et eller andet om,
at DMF er til for medlemmerne og ikke omvendt.
Lige til orientering så har vi altså nogle helt fantastiske søde og rare pensionister, en stor og varm tak til
dem for nogle rigtig hyggelige dage på Kærneland i
december.
Til sidst vil jeg lige minde om at årets generalforsamling i sønderjyllandsafdelingen afholdes 14. marts
2006 på Agerskov kro, med spisning kl. 18.00 og
generalforsamlingen kl. 19.00.
Henrik Brandt fra Pension Danmark vil være tilstede hele aftenen klar til at besvare spørgsmål om din
pension.

Med venlig hilsen
Brian Petersen
Tlf. 74 62 19 51
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Generalforsamling

Generalforsamling

D.M.F. afd. Midt – Vest
afholder generalforsamling på Hagebro kro.

DMF Sønderjyllandsafd. 901
Så er det tiden til den årlige generalforsamling i DMF.
Det er vigtigt at møde talstærk op, så man
kan gøre sin indflydelse gældende. Så tag en
kollega under armen, og kom til Agerskov Kro
for at deltage i debatten.
Forslag der ønskes behandlet er meget velkomne, disse skal være formanden i hænde
senest 4 dage før generalforsamlingen, hvilket er fredag den 10 marts 2006.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 14
marts 2006, kl. 19.00.
Der er mulighed for at få noget godt at spise
fra kromandens gryder. Vi spiser kl. 18.00.
Vores landsformand Lars Gram kommer til
generalforsamlingen. Dagsorden er ifølge
vedtægterne.

Torsdag d. 30 marts 2006 kl. 18.00
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og skriftefører.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Valg til bestyrelsen. På valg er Jakob
Lindgård og Ove Skyttegård.
5. Valg af 2 suppleanter.
6. Valg af 1 revisor. På valg er Per Agerholm
7. Valg af 1 revisorsuppleant.
8. Forhøjelse af kontingent til Midt – Vest
med 10 kr.
9. Indkomne forslag. Forslag som ønskes
behandlet, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
10. Evt.
Efter generalforsamlingen vil Lars Gram orientere om aktuelle ting, der rører sig i D.M.F.
Ca. kl. 19 middag og kaffe. Under middagen
vil der blive udloddet nogle gevinster.
Af hensyn til spisning, bedes man melde sig
senest d. 27. marts på følgende tlf. nr.
Jakob Lindgård, Rødkærsbro
tlf. 86 659513
Ole Poulsen, Thise
tlf. 97 592029
Ove Skyttegård, Nr. Vium
tlf. 97 362072
Leo Lund, Troldhede
tlf. 29 654932
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På grund af bespisning skal du/i tilmelde
dig/jer hos din tillidsmand, eller ringe til
Brian Petersen påtlf. 74621951.
Senest 2 marts 2006
MVH.
Afdelingsformand
Brian Petersen

Generalforsamling
Fynsafdelingen 950
D.M.F. afdeling Fyn afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2006 Kl. 1800
på Brobyværk Kro. Vi begynder med spisning
Kl. 1800 (Wienerschnitzel ) Der bliver serveret
kaffe m. kringle under generalforsamlingen.

Mogens Vorgod, Arinco
tlf. 97 172968

Af hensyn til spisning, er tilmelding nødvendig og sidste frist er 21. april til formanden.
på telefon 62 60 19 13.
Generalforsamling Kl. 1900.
Dagsorden vil blive udsendt som sædvanligt.

P.B.V.
Mogens Vorgod

Med venlig hilsen
Jørgen U. Nielsen
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Generalforsamling

Afd. 902 Nordjylland

Afd. Østjylland
Afd. Østjylland afholder generalforsamling
Fredag den 10. marts 2006 kl. 18.30 på Odder
Bowlingcenter, Ballevej 3, Odder.

Der afholdes generalforsamling på Torve
Cafeen NIBE, onsdag den 15. marts 2006
klokken 18.00.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning.
3. Valg til bestyrelsen. (på valg er Søren-Peter
Lund og Finn Poulsen)
4. Valg af suppleant til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Valg af revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag. (forslag som ønskes
behandlet, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen)
8. Evt.
9. Lille indlæg fra den nye formand i DMF.
Vi starter spisning klokken 18.00 af hensyn
til Cafeen er tilmelding nødvendig på tlf.
61 66 70 58. Hvis man ikke ønsker at spise
starter generalforsamlingen klokken 19.00
Af hensyn til spisning, bedes man melde sig
til senest den 12. marts.
P. b. v. Lars Lund.
PS. Der er indkøbt en lille
ting til de fremmødte.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Beretning
3. Regnskab
4. Pensionistklubben
5. Indkomne forslag, bedes sendt senest 4
dage før generalforsamlingen
6. Valg til bestyrelsen på valg, Ove Jensen
og Jørgen Nørbjerg
7. Valg af bestyrelsessuppleant
8. Valg af revisor, på valg Vagn Knudsen
9. Valg af revisorsuppl.
10. Eventuelt
Vor nye landsformand Lars Gram vil deltage i
generalforsamlingen, og fortælle nyt fra DMF.
Ca. 19.15 spisning. Vi gentager succesen fra
2005 og inviterer ægtefællen med til spisningen. Der vil være bowling fra kl. 21.00 – 22.00
for dem som ønsker dette.
Af hensyn til traktementet bedes man melde
sig senest mandag den 6. marts til afd. formanden tlf. 86 531444.
p. b. v.
Anne-Maria Jepsen

Ålborg DH mod Slagelse
Til alle interesserede som er medlem af Danske
Mejeristers Fagforening Afd. 902 Nordjylland
Vi holder et lille arrangement i Gigantium for at få lidt
opmærksomhed til vores lille fagforening.
Buffet – Håndbold – Underholdning.
Vi mødes den 4. marts klokken 18.00 ude i Gigantium,
du får en dejlig 3-retters menu. Musik/underholdning
under middagen, der er reserveret siddeplads til
håndboldkampen, der efter After Party i Sharks
Cafeen for KUN 75 kr.

Der er bestilt 25 billetter og det bliver efter først til
mølle princippet.
Tilmelding til Arne Hansen Mobilnummer 2967 8979.
Lars Lund - Mobilnummer 6166 7058.
Kørsel og drikkevarer er på egen regning.
P.b.v. Lars Lund
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Medlemsmøde

Feriefonden meddeler

d. 25/11-2005
I år 2005 var afd. Sjælland på rundvisning på Chr. Hansen A/S i Roskilde,
hvor Flemming Aamann var vært.
Flemming Aamann fortalte omkring
Chr. Hansen hvordan det hele startede for ca. 200 år siden og til i dag. Han
var meget inde omkring dyrkelse af
mælkesyrebakterier og lidt omkring
gen-splejsning af mælkesyrebakterier.
Chr. Hansen har også to andre fabrikker her i Danmark, en i Avedøre og en
i Hørsholm.
Der udover er der også nogle andre
fabrikker rundt omkring i verden,
som han også fortalte lidt om.
Da han var færdig med at fortælle og
vi havde drukket kaffe, blev vi vist
rundt på fabrikken. Her så vi bl.a.
afvejning og fryserummet, hvor nogle
af mælkesyrebakterierne bliver frosset
ned til -55 c.
Efter pænt tak til Flemming Aamann
for rundvisning på Chr. Hansen A/S
gik turen til
Bowling Center i Roskilde, hvor vi
bowlede i en time. Bagefter var der
julebuffet med øl og sodavand. Til
sidst fik vi en kop kaffe inden vi gik
hjem.

Med venlig hilsen
Torben Madsen
Afd. Sjælland
6

Alle forbundsmedlemmer kan leje
Det er Feriefonden i Danske Mejeristers
Fagforening, der ejer Kærneland på Sydals og
Smørbøtten på Djursland.
Forbundets medlemmer har mulighed for at leje
feriefaciliteterne – også uden for skoleferien – til
en meget rimelig pris. Læs mere om feriemulighederne på www.mejeristen.dk - information findes under »DMF’s Feriefond«.

På baggrund af de store eludgifter vi har i bl. a.
Kærneland er der nu indført afregning for strøm.
(2,25 kr. pr. kw.). Aflæsning af måler vil foregå
elektronisk, da der er installeret bimåler i hvert
hus og som vi aflæser på afrejsedagen via telefon
eller EDB. Kontoret vil herefter sende regning for
forbruget til den pågældende lejer.
Husk selv at kontrollere ved ankomst og afrejse.
I Smørbøtten kan vi af praktiske grunde ikke gøre
det på samme måde idet vi der har 2 store fællesrum. Fonden har der valgt at pålægge hver lejlighed et forbrug på 90 kw for en uge.
I forsøget på at få Kærneland økonomisk til at
løbe rundt har fonden vedtaget at inddele udlejningsperioden i en høj- og lavsæson med differentieret pris.
Tilmeldings blanketten er på bagsiden, og denne
skal være hovedkonteret i hænde senest mandag
d. 27. feb. 2006, for at komme med i lodtrækningen.
Efter d. 2. april 2006 vil man uden restriktioner
kunne søge de tilbageblevne huse.
Feriefonden
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PRISLISTE 2006
Perioden 24. juni – 12. aug.
Kærneland
Leje af feriehus pr. overnatning
Kr. 275,00
Leje af feriehus pr. uge
Kr. 1925,00
+ el. forbrug
Smørbøtten
Leje af lejlighed pr. overnatning
Kr. 275,00
Leje af lejlighed pr. uge
Kr. 1925,00
+ el. forbrug 90 kw. pr. lejlighed.

Perioden 31. marts – 24. juni
+ 12. aug. – 31. dec.
Kærneland
Leje af feriehus pr. overnatning
Kr. 200,00
Leje af feriehus pr. uge
Kr. 1400,00
Leje af weekend ophold – fre. – lør. – søn.
Kr. 600,00
+ el. forbrug
Smørbøtten
Leje af lejlighed pr. overnatning
Kr. 200,00

Leje af lejlighed pr. uge
Kr. 1400,00
Leje af hele huset (week-end)
Kr. 2600,00
Leje af lejlighed (week-end) fre. – lør. – søn.
Kr. 600,00
+ el. forbrug = 39 kw. pr. lejlighed.
Campingpladsen
Ophold på campingpladsen pr. overnatning vogn/telt
Kr. 100,00
Passive medlemmer
Kontingent for året 2006
Kr. 260,00
Der betales et afbestillingsgebyr på 100,- kr. , samt 50,- kr.
for rykkerbreve.

Vedr. Smørbøtten
I perioden 31. marts - 24. juni + 12. aug. – 31. dec. kan, man.
– tirs. – ons. – tors. lejes til 1/2 pris + el. forbrug, for pensionister.

Vedr. Kærneland
I perioden 31. marts – 24. juni + 12. august – 31. december
lejes til _ pris + el. forbrug, for pensionister.
Pensionistrabatten gælder kun for det hus pensionisten
bebor.
I 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.
500,00.
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Pension

som en del af overenskomsten
En del af lønnen går til pension, 10.35% er det i øjeblikket
og det stiger til 10.80% fra 1 april 2006. Så når vore medlemmer indbetaler til pension via lønnen, er det godt at se
disse mange penge bliver forvaltet med stor omhu.

Billig administration giver højere pension
363 kr. – så lidt koster det i 2005 at have sin pension i
PensionDanmark. Det er branchens laveste omkostninger
til administration.

PensionDanmark arbejder for dig
En god arbejdsmarkedspension skal både være en fordel for
dig som medarbejder og for din arbejdsplads. Det har været
PensionDanmarks mål, siden vi i 1992 blev etableret i fællesskab af arbejdsgiverforeninger og fagforbund. DMF kom
med fra 1 marts 1993, i det der dengang hed PKS pension.
Pensionsordningen skal være et godt supplement til de
offentlige ydelser. Vi arbejder for at vores 475.000 medlemmer kan få en god pension og gode forsikringer ved kritisk
sygdom, invaliditet og død. Til gavn for dig og din familie.
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Fordi PensionDanmark omfatter så mange med-

Få svar på www.pension.dk

lemmer og virksomheder, kan vi tilbyde en god

Mange søger information om deres pension på

service til lave omkostninger.

Internettet. På www.pension.dk er der masser af
hjælp at hente. Du kan for eksempel finde

Kundeservice når det passer dig
Du kan få svar på dine spørgsmål, når det passer

> fakta om pensionsordningen

dig. PensionDanmarks telefoner er åbne alle hver-

> nyheder fra PensionDanmark

dage mellem kl. 8 og 21. Nummeret er 7012 1330.

> typiske spørgsmål og svar
> et ekspertpanel, der svarer på individuelle

Frit valg

spørgsmål om for eksempel efterløn, pension

Du kan selv være med til bestemme, hvordan din

og arbejdsmarkedspensioner generelt.

opsparing til kapital- og ratepension skal investeres. Du kan bestemme fordelingen mellem

Med den personlige adgangskode, du får i din

aktier eller obligationer eller du kan også lade os

årlige pensionsoversigt, får du også adgang til

bestemme ud fra en risikoprofil, som du selv

Din Egen Pension, hvor du kan finde aktuelle

vælger. Læs mere på www.pension.dk/fritpulje-

oplysninger om din pension. Du kan også få

valg.

adgang med din kode fra netbank, hvis du har
sådan en.
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Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.
Ove Fuglsang

50 ÅR

65 ÅR

Den 01. februar 2006 fylder Angel
Martinez, Nørregade 35, 1. th.
9240 Nibe, 50 år.
Nordjyllands Afd. ønsker tillykke
med dagen.

Den 5. februar 2006 fylder Vagn
Jensen, Catharinasvej 7, 6261
Bredebro, 65 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke med dagen.

Lars Lund

Brian Petersen

Den 10. marts 2006 fylder Niels
Frederiksen, Rugmarken 136,
9690 Fjerritslev, 50 år.

Nordjyllands Afd. ønsker tillykke med dagen.

Den 19. april 2006 fylder Poul
Mørch, Thorup Strandvej 56,
9690 Fjerritslev, 65 år.
Nordjyllands Afd. ønsker tillykke
med dagen.

Lars Lund

Lars Lund

Den 30. januar 2006 fylder Poul
Erik Larsen, Ryttervænget 95 B,
6752 Glejbjerg, 50 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.

Den 13. april 2006 fylder Kaja
Hansen, Højslevgårdsvej 3, 7840
Højslev, 65 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Ove Fuglsang

Mogens Vorgod Kristensen

Den 04. april 2006 fylder Lars
Beier Kjær, Blommevænget 19,
6600 Vejen, 50 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.

Den 18. april 2006 fylder Gert
Pedersen, Marktoften 12, 7900
Nykøbing M., 65 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Ove Fuglsang

Mogens Vorgod Kristensen

60 ÅR
Den 24. marts 2006 fylder Erling
Bertelsen, Søgade 6, 9340 Aså, 60
år.
Nordjyllands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Lars Lund

Den 21. januar 2006 fyldte Inger
Henkel, Mølgårdsvej 9, 6920
Videbæk , 60 år.
Afd. Midt-Vest sender en forsinket lykønskning med dagen.
Mogens Vorgod Kristensen

Den 17. marts 2006 fylder Marie
Teilmann, Hjortlundvej 61, 6771
Gredstedbro, 60 år.
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Den 01. april 2006 fylder Gerda
Thode Bendtsen, Byvejen 28,
5874 Hesselager, 65 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

Den 26. februar 2006 fylder Kaj
Ove Hansen, Klintevej 73, 6000
Kolding, 65 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

70 ÅR
Den 02. marts 2006 fylder Frede
Sørensen, Ingersvej 16, 9800
Hjørring, 70 år.
Nordjyllands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Lars Lund

Den 09. Februar 2006 fylder Irma
Helbæk Jensen, Aagade 12 B,
7160 Tørring, 70 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Anne-Maria Jepsen

Den 25. januar 2006 fylder Børge
Espensen, Grødevej 40, 6862
Tistrup, 70 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.
Ove Fuglsang

Den 22. januar 2006 fyldte Hans
Olsen, Wibyevænget 3, 5672
Broby, 70 år.
Afdeling Fyn sender en forsinket
lykønskning med dagen.
Jørgen U. Nielsen

75 ÅR

Anne-Maria Jepsen

Den 10. januar 2006 fyldte Birthe
Elisabeth Jørgensen, Vesterbyvej
4, Ødsted, 7100 Vejle, 65 år.
Afd. Østjylland sender en forsinket lykønskning med dagen.

Den 10. februar 2006 fylder Else
Madsen, Pontoppidanstræde 45,
9220 Ålborg Øst, 75 år.
Nordjyllands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Lars Lund

Anne-Maria Jepsen

Den 07. december 2005 fyldte
Jytte Bjerre Jakobsen, Ulkjærvej
38, 6771 Gredstedbro, 65 år.
Afd. Ribe Sdr. sender en forsinket
lykønskning med dagen.
Ove Fuglsang

Den 13. februar 2006 fylder Egon
Larsen, Herningvej 195, 9220
Ålborg Øst, 75 år.
Nordjyllands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Lars Lund
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Den 31. marts 2006 fylder Tage
Sørensen, Sdr. Boulevard 31, 9600
Års, 75 år.
Nordjyllands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Lars Lund

Den 07. januar 2006 fyldte A.
Jørgen Fonnesbæk, Egevej 1,
6933 Kibæk, 75 år.
Afd. Midt-Vest sender en forsinket lykønskning med dagen.
Mogens Vorgod Kristensen

Den 14. januar 2006 fyldte Karl
Marius Østergaard, Hyvildvej 13,
2, -E, 7330 Brande, 75 år.
Afd. Ribe Sdr. sender en forsinket
lykønskning med dagen.
Ove Fuglsang

Den 01. marts 2006 fylder Verner
Madsen, Nørregade 67, 5592
Ejby, 75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen
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Afd. Sjælland ønsker tillykke med
dagen.
Torben Madsen

Den 26. januar 2006 fylder Anna
H. Jakobsen, Ribevej 101, Ødsted,
7100 Vejle, 80 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Anne-Maria Jepsen

Den 18. januar 2006 fyldte Kjeld
Max Madsen, Nordenbro 10, 5932
Humble, 80 år.
Afdeling Fyn sender en forsinket
lykønskning med dagen.
Jørgen U. Nielsen

Den 02. februar fylder Ane Margrethe Larsen, Carl Nielsensvej
86, 5792 Årslev, 80 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

85 ÅR

Den 30. april 2006 fylder Niels
Larsen, Broholmvej 9, Allested,
5672 Broby, 75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 9. marts 2006 fylder Cathrine
Thomsen, Grønningen 28, 6230
Rødekro, 85 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke med dagen.

Jørgen U. Nielsen

Brian Petersen

80 ÅR
Den 26. marts 2006 fylder Nissine
Rasmussen, Gråstenvej 21,1 tv.,
6200 Aabenraa, 80 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke med dagen.
Brian Petersen

Den 12. marts 2006 fylder Niels
Klemmensen, Østerild Byvej 81,
7700 Thisted, 80 år.
Nordjyllands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Lars Lund

Den 20. februar fylder Niels Chr.
Hansen, Vestergade 10 A, 4270
Høng, 80 år.

Den 24. marts 2006 fylder Iver
Thomsen, Huustoft 26, 6070
Christiansfeld, 85 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke med dagen.
Brian Petersen

Den 30. marts 2006 fylder Anne
Sandersen, Kirkehøj 2, 6470
Sydals, 85 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke med dagen.

Den 19. februar 2006 fylder
Arthur Nielsen, Angelkærvej 9,
8850 Bjerringbro, 85 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod Kristensen

Den 12. januar 2006 fyldte Gerda
Kirstine Sørensen, c/o Lundtoft,
Magnolievej 28, 6650
Brørup, 85 år.
Afd. Ribe Sdr. sender en forsinket
lykønskning med dagen.
Ove Fuglsang

Den 30. april 2006 fylder Svend
Aage B. Press, Svendborgvej 310,
5260 Odense S., 85 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

95 ÅR
Den 22. februar fylder Aksel
Larsen, Hedeboparken 11, st. th.,
4000 Roskilde, 95 år.
Afd. Sjælland ønsker tillykke med
dagen.
Torben Madsen

Dødsfald †
Otto Christensen, Vestrupvej 33,
9600 Års, er kort før sin 80 års
fødselsdag afgået ved døden.
Æret være hans minde.
Lars Lund

Brian Petersen

Den 04. januar 2006 fyldte
Magnus Lynderup, Vester Fælled
Vej 32, 7800 Skive, 85 år.
Afd. Midt-Vest sender en forsinket lykønskning med dagen.
Mogens Vorgod Kristensen
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Alle henvendelser vedr. bestilling af
feriehuse rettes til hovedkontoret.

Kærneland – 74 40 44 86
Smørbøtten – 86 34 15 45

Ferie 2006
Det er tid til at tænke på sommerferie
– i hvert tilfælde hvis man i 2006 vil
nyde ferien i et af feriefondens dejlige
feriehuse. Der er i forbin-delse med
tilrettelæggelsen af feriesæsonen et
ret stort administrativt arbejde – og vi
beder derfor medlemmer, der har
ferien tilrettelagt for sommeren 2006
at indgive bestilling nu. Det er dog
en betingelse, at man er ganske sikker
på det gældende tidspunkt, idet den
tildelte periode ikke vil kunne
ændres.
Uden for skoleferien kan weekendophold lejes fra fredag middag til søndag aften (der udlejes ikke 1/2 weekender). Husene kan lejes i følgende

tidsrum: Kærneland fra 31. marts til
31. dec. 2006 Smørbøtten fra 31.
marts til 31. dec. 2006
Beløbene vil blive opkrævet i forbindelse med tildeling af opholdsperioden.
Opmærksomheden henledes på, at
feriehusene kun kan benyttes af medlemmer. Lejemålet er strengt personligt og må under ingen omstændigheder overdrages til andre. Ligeledes
må der ikke være husdyr i områderne
omkring og i vore ferieboliger.
For campingpladsen i Kærneland
gælder ingen restriktioner udover at

Person nr.

Tlf. 8736 2079
Fax 8736 2077

der heller ikke her må være husdyr på
området. Nedenstående blanket skal
bruges ved bestilling af feriehus.
Blanketten skal indsendes til:
Danske Mejeristers Fagforening
Hovedkontoret
Rosenvangsallé 235
8270 Højbjerg
Alle blanketter, der er Hovedkontoret
i hænde mandag d. 27. februar 2006,
vil komme med i lodtrækningen.
Efter d. 2. april 2006 vil man uden
restriktioner kunne søge de tiloversblevne huse.

Navn:

Gade:

Tlf.:

Landssammenslutning:

Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten/feriehus i Kærneland (det IKKE ønskede overstreges)
I tiden fra lørdag den
til lørdag den
(ankomst fra kl. 14.00 – afrejse inden kl. 11.00).
Såfremt dette ønske ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den

til

Weekend ophold i hele Smørbøtten – uden for skoleferien:
I tiden fra fredag den
(ankomst fra kl. 14.00 – afrejse inden midnat).
Til hovedkontorets notering:

til søndag den
2006

