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MEJERISTEN

Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal til at skrive 2007 når årstallet skal skrives.
Som så mange andre vil jeg også se lidt tilbage på året der gik. Vores
statsminister talte i sin nytårstale om ytringsfrihed, og det store pres der
har været på Danmark i starten af 2006 i forbindelse med Muhammed
krisen. For nogle af DMF’s medlemmer kom Muhammed krisen til at
handle om mere end den frie ret til at ytre sig, de blev også ramt af den
boykot der med ét stoppede al eksport af mejeriprodukter til de arabiske
lande. Det er mit indtryk at vi som fagforening, var med til at minimere
de økonomiske omkostninger det fik for disse medlemmer.
Vi har i DMF haft meget stor fokus på især 2 ting det forgangne år; medlemstallene og økonomien.
Medlemstallene har vi ikke fået nogen opgørelse over endnu, men i de
første 3 kvartaler mistede DMF 25 medlemmer samlet set. Men som jeg
skrev til vores tillidsfolk her kort før jul, så virker det som om vinden er
ved at vende, og jeg tror med den fortsatte og fremadrettede fokus på
medlemshvervning så skal vi i DMF også nok få medvind.
Økonomien har vi 2006 brugt meget tid på at diskutere og debattere, jeg
vil gerne her benytte lejligheden til at takke for det store engagement
mange ligger for dagen når vi skal debattere økonomi og DMF’s regnskab. Årsregnskabet er selvfølgelig ikke færdigt her i skrivende stund,
men jeg har en god fornemmelse i maven, og budgettet 2006 kommer
efter min bedste overvisning til at holde.
Vedrørende fremtidens økonomi og regnskab, vil jeg blot nævne at en
enig landsbestyrelse vedtog budgettet for 2007. Jeg kommer rundt til de
fleste generalforsamlinger i løbet af foråret, og der vil jeg gerne komme
nærmere ind på årsregnskabet for 2006, og tager gerne en debat
omkring landsbestyrelsens budget 2007.
"DMF er flyttet", det blev til virkelighed i 2006, huset gennem de sidste
39 år blev solgt, og det da i en hast at man skulle tro det var løgn. Vores
nye hovedkontor på Vester Allé 7 fungerer lige så godt som jeg kun turde
drømme om, og over for vores medlemmer mener jeg vi nu kan yde
endnu bedre service (vi er også en del af SERVICEFORBUNDET).
For lige at vende tilbage til Statsministeren, så kan man godt sige at han
pynter sig med lånte fjer.
Anders Fogh Rasmussen, en Venstre Statsminister, der bruger et citat
fra Arbejder Sangbogen, det er vist ikke set før. Statsministeren citerede
fra Oskar Hansens sang "Danmark for folket".
Jeg vil vove den påstand, at man godt kan se hvordan socialdemokratiets fremgang presser Fogh Rasmussen. Så når Statsministeren siger
"Danmark for folket" og måske selv tror han mener det, så vil jeg sige,
at hvis det kom ud Helle Thornings mund (skulle hun blive statsminister) så ville jeg også tro på det.
En smule omskrevet vil jeg sige: igen og igen og!!!!!!!
DMF er til for medlemmerne, og ikke omvendt.

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

Jeg glæder mig til arbejdet i 2007, og ser frem til at møde mange af jer
medlemmer rundt til forårets generalforsamlinger.
Lars Gram
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Afdelingsindlæg
Bornholms afdeling
Bornholms afd. blev startet i 1924. Den har i dag
12 aktive og 7 pensionister. Da vi i afd. var flest
talte afd. ca. 40 medlemmer hvilket var omkring
1950.
Undertegnede er formand og jeg hedder Ole
Madsen, 47 år. Gift med Lissy, og sammen har vi 3
børn. 2 hjemme, og 1 på efterskole. Min fritid bruger jeg i haven.

I fritiden dyrker jeg håndbold, fodbold og er formand for vores lokale klub, som tæller 1000 aktive
medlemmer, den er en af øens største.
Bestyrelsesmedlem
Jeg hedder Anders Pedersen, 47 år, og er gift med
Lena. Jeg var i lære fra 76 til 79, på Bornholms
A/M og Kongstedlund.
Jeg har været ansat på Bornholms A/M siden 1980.

Jeg er udlært i 1979, fra 1981 har jeg været i tapperi – i mange år har det været natarbejde.
Jeg har arbejdet med bestyrelsesarbejde, siden
1981 på Bornholm og i den forhenværende
Roskilde/Fredensborg afdeling, jeg var formand op
til sammenlægninger på Sjælland, og formand på
13 år her på Bornholm.
Bornholms afd.’s eneste tillidsrepræsentant
Mit navn er Gunni Andersen, 45 år, jeg har 3 piger
på 14 – 22 – 24 år, hvor 1 bor hjemme, 1 på
Bornholm og 1 i København.
Jeg er gift med Marina, 45 år, og vi har været gift
siden 1984.
Vi bor i et lille hus udenfor Klemensker, hvor mejeriet også ligger, jeg har kun en lille km. til arbejde.

Jeg er beskæftiget med fastost produktionen. Jeg
kom ind i afdelingsbestyrelsen i 1995.
Af fritidsinteresser går jeg meget op i dyr, og har
mange fugle og kaniner.
Bornholms andelsmejeri har i alt 60 ansatte og er
øens eneste. Der har engang været 22 mejerier på
Bornholm.
Mejeriet indvejer 38 millioner kg. mælk fra ca. 50
leverandører, og de får en af de højeste mælkepriser i Danmark. De sidste år er der indført mælk fra
Sverige til osteproduktion. Der produceres gul ost
i et bredt sortiment, Danablue, er en af Danmarks
bedste, 2 gange verdensmester og andre blå/hvid
skimmeloste, smør, konsum mælks produkter til
Bornholm, og yoghurt til Dansk Supermarked i
hele Danmark.

Jeg har arbejdet på mejeriet siden 1978, dog startede jeg med at have sommerarbejde i ismejeriet året
før.
Jeg arbejder kun om natten fra kl. 23.30 til 07.00
som ostemester, hvor jeg laver gul ost.
Jeg kom ind i DMF´s Bornholms afd. bestyrelse i
1984.
Ole Madsen
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Nyt ansigt i DMF
Jeg hedder Lonni Jørgensen og er 53 år.
Jeg afsluttede en uddannelse som teknisk assistent i 1972, derefter fik
jeg arbejde i et lille entreprenørfirma, hvor mit arbejdsområde var at
udfærdige tegninger til diverse bygninger samt forefaldende kontorarbejde. Der var jeg i godt 10 år indtil firmaet desværre gik konkurs.
I 1984 blev jeg ansat hos Ejendomsinspektørernes Fagforening. I 1992
indgik man en aftale med Sanitørernes Fagforening om at dele min
arbejdstid. Denne aftale har fungeret indtil 31.12.2005, hvor Ejendomsinspektørernes Fagforening flyttede til København. Siden har
jeg så "kun" arbejdet hos Sanitørernes Fagforening, indtil jeg nu pr.
01.12.06 også er blevet ansat af Mejeristernes Fagforening.
Lonni Jørgensen
Lonni er blevet ansat i Danske Mejeristers Fagforening, som afløsning for den bogholderimæssige assistance
som DMF har købt i Revisions Instituttet. Inge som hidtil har lavet vores bogføring, har lavet et meget flot
stykke arbejde, og vi vil heldigvis fremover stadigvæk nyde godt af hendes viden om DMF’s regnskab. Inge skal
nemlig fremover være DMF’s revisor, idet vores revisor gennem mange år har søgt nye udfordringer udenfor
Revisions Instituttet.
Jeg ser frem til et godt samarbejde sammen med Lonni, hun har ført Sanitørernes Fagforenings bogholderi
gennem mange år, og er derfor ikke ukendt med det arbejde hun primært skal lave for DMF.
Lonni du bydes hermed velkommen som ansat i Danske Mejeristers Fagforening.

Lars Gram

Nye som gamle
Som nævnt ovenfor har vi i DMF ansat Lonni som ny til at varetage
vores bogholderi, og i den forbindelse kan man vel godt sige at Meta
er gammel i gårde.
Når vi kommer frem til den 1. april 2007, kan Meta fejre 25 års
jubilæum som ansat i DMF.
Hun blev i sin tid ansat af Aage Slott, og har efterfølgende tjent vores
lille fagforening trofast lige siden. Meta har foreløbig haft fornøjelsen
at skulle lære 4 forskellige formænd at kende, og vi har nok alle hver i
sær haft vores særpræg hun skulle lære at takle.
En lille pudsig tanke er at i DMF’s 84 år rige historie, har DMF kun
haft 5 formænd og Meta har haft fornøjelsen af 4 formænd.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Meta for hendes arbejde. Meta har en stor kontakt flade til vores
medlemmer, som efter min overbevisning får den assistance de med rette kan forvente.
De seneste år er kontakt fladen blevet meget større idet DMF´s Feriefond, nu også kan leje vore ferieboliger
ud til resten af Funktionærforbundets medlemmer.
Meta klarer booking af feriehuse, opkrævning og opfølgning, og hun kan stort set huske alle vore trofaste lejere ved navn og noget af cpr.nummeret.
På billedet er Meta i gang med klargøring af lodtrækning i medlemskonkurrencen "DMF er flyttet".
Meta har ikke ønsket at der bliver holdt nogen stor reception, men mon ikke vi kunne finde en måde at markere hendes flotte jubilæum.
Meta du ønskes et stort tillykke med dit 25 års jubilæum, og tak for din indsats. Jeg ser frem til det fortsatte
samarbejde i årene fremover.
På landsbestyrelsens vegne.
Lars Gram
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Generalforsamling!
DMF Sønderjyllandsafd. 901

Indkaldelse til
generalforsamling

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 23 marts 2007.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 27 marts
2007, 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.
På grund af bespisning skal du/i tilmelde dig/jer hos din
tillidsmand, eller ringe til Brian Petersen på tlf. 74621951
senest 15. marts 2006.

Randers
afdelingen
Randers afdeling afholder sin
årlige generalforsamling tirsdag
den 17. april kl. 18.00 på Onsild Kro,
Viborg Landevej 56, Onsild st.
Dagsorden iflg. lovene.
Efter generalforsamlingen vil
foreningen give middag.

P.B.V.
Peder W. Møller

MVH.
Afdelingsformand
Brian Petersen

Danske Mejeristers Fagforening
950 Fynsafdelingen 950

Generalforsamling
D.M.F. afdeling Fyn afholder ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 18.30 på
Brobyværk Kro.
Vi begynder med spisning kl. 18.30 (Wienerschnitzel). Der bliver serveret kaffe m. kringle under
generalforsamlingen.
Af hensyn til spisning, er tilmelding nødvendig og sidste frist er 21. april til din tillidsmand eller
formanden på telefon 62 60 19 13.
Generalforsamling kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt som sædvanligt.
Med Venlig Hilsen
Jørgen U. Nielsen
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Indkaldelse til
generalforsamling
Afd. Østjylland afholder generalforsamling fredag
den 9. marts 2007 kl. 18.30 på Odder Bowlingcenter,
Ballevej 2, 8300 Odder.
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Beretning
3. Regnskab
4. Pensionistklubben
5. Indkomne forslag, skal indsendes senest
4 dage før generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelse
På valg er:
Kurt Nielsen
Chresten Christensen
Anne Maria Jepsen
7. Valg af bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisor, på valg er: Jens Peter Rasmussen
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Forslag til overenskomsten
11. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil Landsformand Lars
Gram orientere om aktuelle ting der rører sig i DMF.
Spisning efter generalforsamlingen.
Der vil være bowling mellem kl. 21.00 og 22.00.
Ægtefæller er velkomne til at deltage i spisning og
bowling.
Af hensyn til spisningen bedes man
tilmelde sig hos Anne Maria senest den
5. marts på tlf. 8653 1444

Generalforsamling
I Danske Mejeristers Fagforening
Afd. 902 Nordjylland
Der afholdes generalforsamling på Bryggen i
Nibe, onsdag den 14. marts 2007 klokken 18.
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, eller hvis du har lyst til at komme i
bestyrelsen.
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 generalforsamling.)
9. Evt.
10. Indlæg fra vores Formand i DMF.
Lars Gram.
Vi starter spisning klokken 18.00. Af hensyn
til Bryggen er tilmelding nødvendig senest
den 7. marts på tlf. 61 66 70 58.
Hvis man ikke ønsker at spise, starter generalforsamlingen klokken 19.00

P. b. v.
Anne Maria Jepsen

P.b.v. Lars Lund
Ps. Der er indkøbt en lille ting til de fremmødte.

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

Onsdag d. 28. marts 2007 kl. 18.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Mogens Vorgod
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Barsel
Efter vi på kontoret har fået flere henvendelser vedrørende barsel, og hvor lang tid man kan få fuld normalløn, vil jeg lige prøve at ridse overenskomstens
tekst op.

den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen
til medarbejderen tilsvarende.
Under samme betingelser betales 4 uger løn
under fædreorlov.
De to første uger af fædreorloven skal afvikles
inden for de første 14 uger efter fødslen, og de
sidste 2 uger afvikles inden 26 uger efter fødslen.

Fællesoverenskomstens §16 stk.5
Til medarbejdere med 12 måneders anciennitet betaler virksomheden normal timeløn ekskl.
genetillæg under fravær i indtil 4 uger før forventet fødsel, under 14 ugers barselsorlov samt
i umiddelbar forlængelse heraf under fravær i
indtil 6 uger.

Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet
har 12 måneders anciennitet betales løn i 19
uger fra barnets modtagelse (barselsorlov).

Betalingen for de 6 ugers fravær ydes enten til
faderen eller moderen.
Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdesgiveren er berettiget til refusion svarende til

Hvis du eller din kollega er gravid, er det en god idé
at tjekke ovenstående tekst.
Lars Gram

Mejeristen i 2007
Mejeristen er et medlemsblad, hvor alle har mulighed for at komme med et indlæg.
Så hvis du skulle sidde inde med et godt emne, og gerne vil skrive så er det bare ud af start
hullerne.
Skriv indlægget, send det til din afdelingsformand, eller direkte til hovedkontoret, og redaktøren vil derefter bearbejde det indsendte. Hvis du nu ikke selv har lyst til skrive, men har
den gode idé til et indlæg kan du også kontakte redaktøren, og så finder vi nok en løsning.
Mejeristen udkommer i 2007 som nedenstående, og deadline skal overholdes hvis man vil
være sikker på at indlægget kommer med.

Udkommer:

Deadline:

1. maj

4. april

7. august

9. juli

30. oktober

8. oktober
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Nyt fra Feriefonden
Renoveringen på Kærneland kører for fulde
omdrejninger, og de første 3 huse blev næsten
færdige til tiden. Der var nogle småting som skal
laves om idet vi som bygherre ikke var tilfredse
med resultatet.
Men i det store hele var de første 3 huse fine, og
som det kan ses på billederne ser husene meget
anderledes ud indvendigt nu. De er blevet lyse og
venlige, hvilket får husene til at virke meget større.

Fra de renoverede huse, Kærneland.

Priser for udlejnings sæsonen 2007
Som det kan ses på priserne har vi sat dem lidt op, hvilket må være en naturlig konsekvens idet feriefonden bruger rigtig mange penge i forbindelse med renoveringen af Kærneland og en lidt større vedligeholds opgave på
Smørbøtten.
Hus på Kærneland
Uglebo/ Dueslaget i Smørbøtten
Svalereden/ Stærekassen i Smørbøtten

Højsæsonen
2700.-/uge
2700.-/uge
2000.-/uge

Udenfor sæsonen
2000.-/uge - eller 300.-/døgn
2000.-/uge - eller 300.-/døgn
1500.-/uge - eller 225.-/døgn

Der vil som tidligere også være mulighed for at leje weekendophold, pensionisterne kan få til halv pris i visse perioder, og som noget nyt har Feriefondens bestyrelse besluttet som forsøg, at hundeejere kan have deres firbenene
ven med til Kærneland i husene 11, 12, 14 og på campingpladsen (mod at der betales et gebyr).
Hele prislisten kan ses på vores hjemmeside www.mejeristen.dk , eller i medlemsbladet Service. Skulle dette ikke
være muligt, kan man selvfølgelig kontakte hovedkontoret.
P.b.v.
Lars Gram
8

Ferieboligen venter...
-hvad venter du på ?
Du kan enten leje feriehus på Als eller ferielejlighed på Djursland.
Uanset dit valg, så er både boligen og beliggenheden i top

Smørbøtten
)DOGHUGLWYDOJSnDjurslandVnNRP
PHUGXWLODWEROLJHXGHQIRUVPXNNH
JDPOHEbeltoftLHQXQLNQDWXUGLUHNWHQHG
WLOHQE¡UQHYHQOLJVWUDQG(EHOWRIWVJDPOH
N¡EVWDGVFKDUPHHUXVSROHUHWRJGX¿QGHU
HWKDYDIVKRSSLQJPXOLJKHGHUUHVWDXUDQWHU
RJIRUO\VWHOVHULRJW WSnE\HQ
)HNVDjurs Sommerland'DQPDUNV
VMRYHVWHVRPPHUODQG(OOHUGHQIDQWDVWLVNH
]RRORJLVNHKDYHPHGVDIDUL'XRJIDPLOLHQ
KDURJVnPXOLJKHGHQIRUDWPXQWUH-HUL
Kattegat CentretVWHGHWPHGPDVVHUDI
KDMHURJIRUVNHOOLJH³YnGH´DNWLYLWHWHUIRU
E¡UQRJYRNVQH
3U¡YTante Andantes Hus+HUHUGHU
SODGVWLODWGHPLQGVWHNDQXGIROGHVLJPX
VLNDOVNNXQVWQHULVNRJGUDPDWLVN(QKHOW
DQGHUOHGHVYHUGHQ
DjurslandE\GHUSnQRJHWDIGHW\SSHUVWH
QnUGHWJ OGHUVPXNGDQVNQDWXU
.RPVHOYRJRSOHYVXVHWGXEOLYHUELGWDI
GHW

Kærneland
6\GSn¿QGHUGXRVSODFHUHWSnVWUDQGHQ
LQDWXUVN¡QQHRPJLYHOVHUYHGKegnæs,
W WSnSønderborgRJGHQGDQVNW\VNH
JU QVH2JGHUHUEHVWHPWLQJHQJUXQGWLO
DWNHGHVLJKHUQHGH
*nSnRSGDJHOVHLDanfoss UniverseHQ
Q\RSOHYHOVHVSDUNI\OGWPHGO UHULJWHNQLN
QDWXUI QRPHQHURJPDVVHYLVDI³J¡UGHW
VHOYRSOHYHOVHU´
%UXJHQGDJLSommerland SydPHG
YDQGODQGUXWVFKHEDQHORRSRJVMRYLWLPH
YLV
$OVE\GHUSnHQKHOWIRUWU\OOHQGHQDWXURJ
PDQP UNHUGHKLVWRULVNHYLQJHVXVRYHUDOW
+YDGPHGHWEHV¡JSnDybbøl Mølle"(Q
WXUWLOIRGVSnVNDQVHUQH"6HGråsten slot?
(OOHUKYDGPHGDWXGIRUVNHVN¡QQH
Sønderborg"1\GVWHPQLQJHQIMRUGHQRJ
DUNLWHNWXUHQ2JQ\GSønderjylland. (Q
HJQVRPGXLNNHKHOWNDQVOLSSHLJHQ

.LJIRUELSnwww.mejeristen.dk/ferie.htmRJO VPHUHRPKYRUGDQ
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Pension Danmark og Gokart
Orienteringsmøde for Mejerister i Nordjylland d. 21. september 2006
(blev desværre ikke færdig til sidste Mejeristen, men bedre sent end aldrig)

Birthe Houkjær indledte mødet med at give en kort status over, hvordan PensionDanmark er
opbygget med branchebestyrelserne, som sikrer medlemmerne indflydelse i de respektive områder.
Brian Petersen fra Arla er medlem af branchebestyrelsen for det grønne område. Han er med til at
bestemme, hvor store de enkelte forsikringer skal være i vores pensionsordning.
Herefter blev elementerne i pensionsordningen gennemgået – med speciel fokus på de mange valgmuligheder der kommet i pensionsordningen. Du kan således foretage en række valg, som er med
til at sikre, at pensionsordningen passer til dine ønsker.

Eksempler på valgmuligheder
Du kan inden for nogle givne rammer selv bestemme, hvor stor udbetalingen til dine efterladte skal
være, hvis du dør inden pensionsalderen. Du kan også bestemme, hvem der skal have pengene, hvis
du dør inden pensionsalderen (indsætte en begunstiget). Det er specielt vigtigt at tage stilling til,
hvis du ikke er gift.
Hvis du er interesseret i aktier, kan du selv investere pengene på din kapital- og ratepension i andre
puljer, end de puljer PensionDanmark har, og endelig kan du indbetale ekstra penge på din kapitalog ratepension til kun 2 kr. om måneden i omkostninger. Sidste år fik du ca. 12,5 procent i rente på
din kapital- og ratepension efter skat.

Din Egen Pension
Mulighederne kan du læse mere om på PensionDanmarks hjemmeside, www.pension.dk, hvor du
også kan se din egen pensionsordning – adgang med adgangskode fra pensionsoversigt, Digital
Signatur eller Net-Id (din kode til Net-bank).

Få mere at vide
Hvis du ønsker råd og vejledning, er du altid velkommen til at ringe til PensionDanmark på telefon nr. 7012 1330. Telefonerne er åbne alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 21.00.
Birthe Houkjær opfordrede til, at du en gang om året bruger en lille time på at tjekke din pensionsordning, for at se om den nu også er sammensat, som du ønsker det.
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På billedet ses afdelingsformand, Nordjylland,
Lars Lund til venstre. I midten er det Jens K. Mortensen,
og til højre afdelingsformand, Randers, Peder W. Møller.

Orientering ved Lars Gram
Lars havde valgt at tage den lange tur fra Sønderjylland og til Års mejeri, for at fortælle den store
forsamling, hvad der sker i fagforeningen for tiden.
Flytning til Vester Allé var der brugt meget tid på men heldigvis er de kommet godt på plads. Der
var vundet en sag angående en pige som var ansat i et rengøringsfirma, dejligt at se vi også kan, selvom det ikke er vores fagområde. Der er lige startet en sag op i Nordjyllandsafdelingen angående
ligestilling, det er vores folk i København som kører den for os.
Der blev også snakket lidt økonomi og medlemshvervning, så var tiden gået for vores Formand. Nu
var der tid til at køre Gokart, som alle syntes var god afslutning på en lærerig og hyggelig aften.

Randers og Nordjyllandslands bestyrelse vil gerne sige TAK for en god aften.
MVH. Lars Lund
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Medlemskonkurrencen "DMF er flyttet"
Den lille konkurrence som blev lavet i forbindelse med at hovedkontoret blev flyttet, har nu nået
sin afslutning.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den fine opbakning, der har været med indsendte besvarelser og kommentarer. Alle de indsendte besvarelser om det er sket via Internettet eller
de indsendte kuponer, vil alle blive gennemgået, og FU vil derefter konkludere indholdet.
I konkurrencedelen har vi en heldig vinder af et uges ophold i en af Feriefondens dejlige ferieboliger.
Vinderen blev Rasmus Bagger Kristensen, Rasmus kommer fra Nibe, og arbejder til dagligt på
Bislev Mejeri som mejerist.
Rasmus får her overrakt gavekortet
af DMF’s næstformand Lars Lund.
Danske Mejeristers Fagforening
ønsker Rasmus tillykke, og håber
han får en god ferie.
MVH.
Lars Gram
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Vedrørende leje
Der er i forbindelse med tilrettelæggelsen af feriesæsonen
et ret stort administrativt arbejde – og vi beder derfor medlemmer, der har ferien tilrettelagt for sommeren 2007 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).
Ligeledes kan enkelte dage midt på ugen lejes.
Ferieboliger kan lejes i følgende tidsrum:
Kærneland fra 9. marts til 31. dec. 2007
Smørbøtten fra 9. marts til 31. dec. 2007
Vedrørende beskrivelse af sommerhuse henvises til DMF’s
hjemmeside på www.mejeristen.dk
Betaling for leje vil blive opkrævet i forbindelse med tildeling af opholdsperioden, betalingen skal være hovedkontoret i hænde senest 1 måned før opholdet. (ved leje under en
måned før, betales hurtigst muligt).
Opmærksomheden henledes på, at feriehusene kun kan
benyttes af medlemmer.
Lejemålet er strengt personligt, og må under ingen omstændigheder overdrages til andre.
Husdyr i vore ferieboliger er forbudt, og vil medføre bortvisning. Der er dog for sæsonen 2007 åbnet op for et forsøg på Kærneland, og kun i husene 11, 12, 14 og på campingpladsen.
Der vil være et hunderegulativ ophængt i alle huse på
Kærneland.
For campingpladsen i Kærneland må der kun være 5 personer pr. plads. Ved ankomst skal der udfyldes en pladsku-

pon med antal personer. (Den skal vises hvis opsynsmanden
kommer). Pladskuponen lægges i postkassen ved nøgleskabet ved afrejse.
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 ved at vi har fået
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.
I Smørbøtten kan vi af praktiske grunde ikke gøre det på
samme måde idet vi der har de 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 højog lavsæson med differentieret pris (se prislisten).
Højsæsonen er fra lørdag den 30. juni og 7 uger frem, det
vil sige til lørdag den 18. august.
Blanketten på bagsiden skal bruges ved bestilling af feriehus, eller der kan bookes via DMF’s hjemmeside.
www.mejeristen.dk
Blanketten skal indsendes til:
Danske Mejeristers Fagforening
Hovedkontoret
Vester Allé 7
8000 Århus C.
Alle blanketter, der er Hovedkontoret i hænde mandag d.
12. februar 2007, vil komme med i lodtrækningen.
Feriefonden vil bestræbe sig på at alle får svar angående
ønsket ferie, inden fredag den 23. februar.
Efter den 9. marts 2007 vil man uden restriktioner kunne
søge de tiloversblevne huse.
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Fødselsdage
60 ÅR

Den 29. april 2007 fylder Jens J.
Rasmussen, Bakkedraget 8, 8450
Hammel, 65 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Peder W. Møller

Den 28. marts 2007 fylder
Frederik Hansen, Kirkevænget 5,
6340 Kruså, 60 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Brian Petersen

65 ÅR

70 ÅR

Brian Petersen

Den 06. april 2007 fylder Ida
Lund, Odinsvej 29, 6070 Christiansfeld, 70 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Den 20. april 2007 fylder Jens
Peter Thomsen, Kornmarken 6,
9760 Vrå, 70 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Lars Lund

Den 30. marts 2007 fylder Anne
Marie Slajkjer, Langager 18,
6230 Rødekro, 65 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Brian Petersen

Den 10. april 2007 fylder Asta
Troelsen, Valgårdsvej 18, 9640
Farsø, 65 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Lars Lund

Den 30. marts 2007 fylder Anne
Marie Slajkjer, Langager 18,
6230 Rødekro, 65 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Brian Petersen

Den 19. marts 2007 fylder Ella N.
Rasmussen, Ørum Mosevej 9,
9310 Vodskov, 65 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Lars Lund

Den 08. marts 2007 fylder Vagn
Jensen, Bøgevang 35, 7100 Vejle,
65 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Anne-Maria Jepsen
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Den 16. februar 2007 fylder Ida
Jensen, Ravsted Storegade 22,
6372 Bylderup-Bov, 75 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Brian Petersen

Brian Petersen

Den 03. april 2007 fylder Heinz
Schneider, Gildesager 26, 6070
Christiansfeld, 65 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

75 ÅR

Den 31. marts 2007 fylder Lilly
Pedersen, Hovborgvej 7, 6650
Brørup, 75 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.
Ove Fuglsang

Den 16. marts 2007 fylder Bertha
S. Larsen, Egsgyden 7 E, 5600
Faaborg, 75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

Den 25. marts 2007 fylder Ejler
Kjærgaard, Nørvej 14, 7960
Karby, 70 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Lars Lund

Den 09. marts 2007 fylder Sigurd
Lauge Jensen, Bavnehøjsvej 10,
8900 Randers, 70 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod

Den 09. marts 2007 fylder Martin
Jacobsen, Spangsbjerg Have 43,
8800 Viborg, 70 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod

Den 30. april 2007 fylder Harry
Pedersen, Blegevej 17, 8300
Odder, 70 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Peder W. Møller

Den 16. februar 2007 fylder Inge
Gregersen, Broholmvej 32, 5672
Broby, 70 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

Den 19. april 2007 fylder
Henning Nielsen, Mågevej 16,
5492 Vissenbjerg, 75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

80 ÅR
Den 01. marts 2007 fylder Svend
Aage Hansen, Branderup Bygade
16, 6535 Branderup J., 80 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Brian Petersen

Feriefonden vil gerne takke Bendt
Hansen for den store arbejdsindsats han gør som opsynsmand på
Kærneland, det er blevet en stor
fornøjelse at komme til Als når
vores feriecenter ser ud som det
gør efter du og Astrid først har
haft fingrene i Kærneland.
På feriefondens vegne vil Ove
Fuglsang og undertegnede gerne
ønske dig et stort tillykke med
din 80 års fødselsdag.
Lars Gram

Den 10. marts 2007 fylder Bendt
Hansen, Jeppesdam 34 A, 6430
Nordborg, 80 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 24. april 2007 fylder Ruth
Olesen, Brogaardsparken 12,
6920 Videbæk, 80 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Den 10. marts 2007 fylder Knud
Henning Andersen, Enghavevej
25, 8450 Hammel, 85 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Brian Petersen

Mogens Vorgod

Peder W. Møller

Den 22. marts 2007 fylder Anna
Mathilde Engedal, Mejerigården
36, 3, 7200 Grindsted, 80 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.

Den 05. april 2007 fylder Kristian
Thusing, Teglgårdsvej 16, 8270
Højbjerg, 80 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Den 21. marts 2007 fylder Torben
Larsen, Carl Nielsensvej 86, 5792
Årslev, 85 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Ove Fuglsang

Peder W. Møller

Jørgen U. Nielsen

Den 23. marts 2007 fylder Knud
Kristensen, Ålborgvej 611, 9330
Dronninglund, 80 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 14. februar 2007 fylder
Johannes Antonsen, Brunbjergvej 63, 7200 Grindsted, 80 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.

Lars Lund

Ove Fuglsang

Den 06. marts 2007 fylder Karl
Henning Jensen, Kjellerupvej
34, 8840 Rødkærsbro, 80 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod

85 ÅR
Den 25. februar 2007 fylder Else
Johansen, Jerlevvej 61, 7100
Vejle, 85 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Mærkedage speciel
25 års jubilæum.
Meta Nørgaard kan den 1. april
2007 fejre 25 års jubilæum som
ansat i Danske Mejeristers
Fagforening. Feriefonden og fagforeningen vil gerne benytte lejligheden til at takke for
arbejdsindsatsen.
Du ønskes hermed et stort tillykke med jubilæet.
Ove Fuglsang og Lars Gram

Anne-Maria Jepsen
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Hovedkontoret sættes til salg

DMF’s nye hovedkontor

Det nye kontor er taget i brug
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Alle henvendelser vedr. bestilling af
feriehuse rettes til hovedkontoret.

Kærneland – 74 40 44 86
Smørbøtten – 86 34 15 45
0901.

Sønderjylland: Brian Petersen
Frueløkke 199
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 19 51
e-mail:
brian@mejeristen.dk

0913.

0902.

Nordjylland: Lars Lund
Solbakken 4
9240 Nibe
Tlf. 61 66 70 58
e-mail: lars-lund@mejeristen.dk

0905.

Bornholm: Ole Madsen
Karlsgårdsvej 5
3782 Klemensker
Tlf. 56 96 63 38

0906.

Dalum: Hovedkontoret

0910.

Sjælland: Torben Madsen
Rosenstykket 3. 1.th.
2720 Vanløse
Tlf. 38 79 94 50
e-mail:
torbenmadsen.dmf910@ofir.dk

Person nr.

Tlf. 70 150 450
Fax 70 150 455

Midt-Vest:
Mogens Vorgod
Guldregnallé 48
6920 Videbæk
Tlf. 97 17 29 68
e-mail: mk-vorgod1@post.tele.dk

Hovedkontoret
Tlf. 70 150 450
Fax. 70 150 455
e-mail: dmf@dff-s.dk

0917.

Østjylland: Anne Maria V. Jepsen
Rindelevparken 8
8660 Skanderborg
Tlf. 86 53 14 44

Danske Mejeristers Fagforening
Hovedkontoret
Vester Allé 7
8000 Århus C

0927.

Randers: Peder W. Møller
Kærvangen 3, Løvel
8830 Tjele
Tlf. 86 69 92 74

0928.

Ribe Søndre: Ove Fuglsang
Grenevej 4
6752 Glejbjerg
Tlf./Fax 75 19 83 73

0950.

Fyn: Jørgen U. Nielsen
Sybillesvej 50
5600 Fåborg
Tlf. 62 60 19 13

Lars Gram:
87 31 47 32
Meta Nørgaard: 87 31 47 33

Dansk Funktionærforbund
Serviceforbundet
Upsalagade 20, 2100 København Ø
Tlf. 70 15 04 00 , fax 70 15 04 05
Åbningstider:
DMF hovedkontoret: mandag-torsdag 9.00-15.00,
og fredag 9.00 -12.00.
Serviceforbundet: mandag-fredag 9.00-16.00,
lukket onsdag.
A-kassen: mandag-fredag 9.00-14.00,
lukket onsdag.
Socialrådgiverne: mandag-fredag 10.00-14.00,
lukket onsdag.

Navn:

Adresse:

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

Weekendophold eller midt uge dage i Smørbøtten eller på Kærneland – uden for højsæson: (det IKKE ønskede overstreges)
I tiden fra
dag den
til
dag den
Weekendophold i hele Smørbøtten
(kryds her)
(ankomst fra kl. 14.00 – afrejse inden kl. 11.00, weekendophold dog først inden kl. 21.00).
Til hovedkontorets notering:

2007

