Mejeristen
side 3

AFDELINGSINDLÆG
side 9

smørbøtten

Nummer 1 – Januar 2009 – 86. årgang – Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Formanden har ordet
Her i skrivende stund er det bidende koldt udendørs, men rigtig vinter
med sne og glade børn der leger lader vente på sig. Julen og nytåret er
overstået, og jeg håber alle medlemmerne er kommet godt igennem.
Men herfra skal der lyde et godt nytår til alle DMF medlemmer, med
håbet om et godt 2009.
Årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage på året der gik.
Hvor 2007 var året hvor udviklingen vendte, både medlemsmæssig og
økonomisk, var 2008 året hvor der skulle forhandles ny overenskomst,
og der kom finanskrise.
Men først vil jeg dog nævne den sag som jeg har brugt mest tid på
(bortset fra OK08 forhandlingerne), nemlig Bovsagen, som den hurtig
blev døbt. Stort set alle de medlemmer DMF har eller har haft på Bov
Mejeri siden 2003, har fået en efterbetaling fra Arla Foods. Disse
efterbetalinger svinger lige fra nogle hundrede kroner op til knap 17
tusind kroner pr. medlem. Samlet set har denne sag kostet Arla Foods
omkring halvanden million, heri ligger en bod til DMF og 3F for brud på
overenskomsten.
I skrivende stund har jeg endnu ikke nogle nøjagtige medlemstal
for hele 2008, men en lille fremgang i 2008 tør jeg godt love. Jeg vil
gerne benytte lejligheden til at takke alle DMF´s tillidsvalgte, det er ikke
mindst deres indsats der gør at vi nu for andet år i træk har fremgang i
medlemstallet.
Den 1. april trådte den nye overenskomst i kraft, en overenskomst
der kom i hus efter nogle forhandlinger der begyndte med meget små
fremskridt, for pludselig at blive færdig på blot 3 forhandlingsrunder.
Forhandlingerne foregik på Pinenhus (NNF kursusejendom), hvilket var
nogle rigtig gode rammer, med plads nok til alle forhandlingsudvalg.
Ved disse forhandlinger var det første gang jeg var hovedforhandler for
DMF, og med god hjælp fra DMF’s forhandlingsudvalg synes jeg da i al
beskedenhed at resultatet var ganske godt.
Det er meningen at lave et spørgeskema omkring den nye overenskomst
på DMF’s hjemmeside www.mejeristen.dk, nogle få spørgsmål til
resultatet, og omkring forståelsen af overenskomsten.
Finanskrisen har der nu været talt om i lang tid, og finanskrisen har
også ramt DMF. Det skal forstås på den måde, at den formue som DMF
blandt andet også lever af er mindre værd. Vi forventer at årsregnskabet
for 2008 bliver belastet med urealiseret kurstab på ca. kr. 1.400.000,-,
men da vi ikke skal bruge disse værdipapirer her og nu men har tid til
vente, har det på sigt ingen praktisk betydning.
På forårets generalforsamlinger, vil jeg komme mere ind på disse tal
og regnskaber.
Jeg glæder mig til arbejdet i 2009, et nyt år med alle de udfordringer
og opgaver der skal løses. Det bliver spændende og jeg ser frem til at
samarbejde med alle medlemmer og ikke mindst alle jer tillidsvalgte.
2009 er også et delegeret og kongres år, hvilket
ikke gør udfordringerne mindre spændende, men det
kommer I til at høre meget mere om senere på året.
Lars Gram
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Afdelingsindlæg
Indlæg fra afdeling Sjælland
Ja, så er det Sjællands tur til at skrive en artikel i
MEJERISTEN.
Jeg vil skrive om min arbejdsdag på Chr. Hansen i
Avedøre, hvor vi laver farver til levnedsmidler.
Farverne er alle naturlige, og kan stamme lige fra
rødkål til bladlus.
Dagen starter med, jeg står op kl. 5:30 og vækker
min datter Liv, så vi sammen kan spise morgenmad og se tegnefilm på DR 1. Derefter smører jeg
madpakke til hende, imens gør min kæreste Liv
færdig.
Jeg har tjansen at køre hende i børnehave.
Den afdeling på Chr. Hansen jeg arbejder i, er
sprayafdelingen. Vi kører 3 holds skift, hvor jeg
kører fast dag hold 5 dage om ugen. Vi er to medarbejdere på hvert hold.

Vi får vores procesordre om fredag af vores produktionschef Poul Erik, så når jeg ankommer
mandag morgen ved min kollega Henrik og jeg
hvad vi skal køre mandag og ugen ud. Derefter
planlægger vi hvilke ting, der skal køres over til
spraytårnet. Når vi har fået tingene over, kan vi
begynde at blande.
På procesordren står også, hvilke emballagetyper
vi skal bruge, hvilket kan være lige fra aluminiumposer til plastikposer. Der bruges enten aluminiumsposer eller plastikposer, som igen pakkes i
enten papkasse eller plastikspande.
Vi har også nogle færdigt blandede produkter,
som kan køres direkte op til spraytårnet.
Det flydende produkt køres først igennem monopumpe, derefter gennem en varmeveksler og til
sidst op til spraytårnet, hvor det spredes ud som
pulver. Pulveret fra spraytårnet transporteres ved
hjælp af en snegl til en opsamlingsbeholder, hvor
en doseringssnegl doserer den ønskede mængde.
Til sidst køres den fyldte palle på lageret.
Det var så min arbejdsdag kort fortalt, som den
plejer at være på en almindelig dag.

Hilsen fra
Torben Madsen
afd.Sjælland
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Æresmedlemmer
Landsbestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet i
oktober 2008, at udnævne 2 æresmedlemmer.
I forbindelse med DMF’s julemøde blev tidligere DMF landsformand og nuværende formand
for pensionistklubben Gunner Erik Madsen, samt
Kærnelands opsynsmand, tidligere bestyrelsesmedlem i Sønderjyllandsafdelingen og bestyrelsesmedlem
i pensionistklubben Niels Bendt Hansen udnævnt
som æresmedlemmer.
Der var ingen tvivl i DMF’s forretningsudvalg eller
landsbestyrelsen om, hvem der kunne komme på tale
til en sådan æresbevisning.
Begge de to herrer har gennem en lang årrække
været meget aktive for at fremme Danske Mejeristers
Fagforening, men de har gjort det på hver sin måde.
Gunnar var først en ildsjæl på Sjælland, for nærmest
tilfældigt at blive valgt som landsformand. Da Gunnar
så valgte at trække sig tilbage fra posten som landsformand for DMF, blev det pensionistklubben der
fik stor glæde af Gunnar engagement. Da Aage Slott
ikke kunne bestride posten som formand for DMF’s
pensionistklub var det helt naturligt at Gunnar igen
overtog efter Aage, en post han til stadighed bestrider, heldigvis.
Bendts vej til stjernerne, er den mere stilfærdige.
Han har alle dage været en ildsjæl, og DMF har hele
tiden været et naturligt sted for Bendt at være aktiv.
Bendt har ingen store armbevægelser og ønsker bare
alle medlemmer befinder sig godt. Om det så var
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på Hellevad A/M hvor han arbejdede til pensionsalderen, eller i Sønderjyllands afdelingen kunne alle
komme til Bendt. Det med at alle medlemmer gerne
skulle befinde sig godt tilrette har DMF’s Feriefond
nydt godt af de sidste par år. Kærneland har aldrig
været så velplejet, hvilket skyldes at Bendt og konen
er opsynspar.
På billederne overrækker undertegnede æresbevisningen til de to stolte modtagere.
DMF’s Landsbestyrelse takker hermed Gunner
Madsen og Bendt Hansen for deres indsats, og håber
det må fortsætte.
Lars Gram

Generalforsamling!
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 20. marts 2009.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 24. marts 2009, 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 18. marts 2009
MVH.
Afdelingsformand
Brian Petersen

Generalforsamling
Danske Mejeristers Fagforening afd. 902 Nordjylland.
Der afholdes generalforsamling på Bryggen i Nibe,
onsdag den 18. marts 2009 klokken 18.00.
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.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Valg af formand til afdeling 902 Nordjylland.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Valg af personer til delegeretmøde 2009.

10. Indkomne forslag. (Forslag som ønskes behandlet, skal være Formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamling.)
11. Evt.
12. Indlæg om tingenes tilstand i DMF, ved formand i Lars Gram.
Vi starter spisning klokken 18.00. Af hensyn til Bryggen er tilmelding nødvendig, senest den 15. marts.
Hvis man ikke ønsker at spise, starter generalforsamlingen klokken 19.00.

P.b.v. Lars Lund
Ps. Der er indkøbt en lille ting til de fremmødte.
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Generalforsamling
I Danske Mejeristers Fagforening
Afd. 927 Randers
Der afholdes generalforsamling i Bowl’n’fun, Jyllandsvej 15, Hobro, tirsdag den 21. april 2009 kl. 18.
Så er det tid til årets generalforsamling, som er din mulighed for at påvirke bestyrelsens arbejde.
Vores landsformand Lars Gram kommer til generalforsamlingen.
SE HER – I år er der en lille overraskelse til de fremmødte.
Dagsorden er ifølge vedtægterne. (Kan ses på mejeristen.dk)
Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vi starter spisningen kl. 18. ca. kl. 19 generalforsamling derefter evt. 1 times bowling.
På grund af bespisning skal du tilmelde dig hos din tillidsmand, eller ringe til Martin Nybo Hansen på
tlf. 98622464 mobil 30531402 Mail: m.n.hansen@city.dk senest d. 7. april 2009.
P.B.V.
Martin Nybo Hansen

Generalforsamling i Ribe Sdr.
DMF Ribe Sdr. afholder ordinær generalforsamling,
torsdag den 19. marts 2009 på Brørup Bowling
Center.
Vi starter med bowling kl. 17.00. Spisning kl.
18.15. Generalforsamling kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og skriftefører.
2. Beretning.
3. Regnskab
4. Valg af formand. På valg er Ove Fuglsang.
5. Valg af bestyrelse. På valg er Jan Jensen.
6. Valg af suppleanter. På valg er Gert Buhl og
Flemming Jensen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er
Preben Haugaard og Jens Sørensen.
8. Forslag til vedtægtsændringer i DMF,
delegeretmøde 2009.
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9. Valg af delegerede til delegeretmøde 2009.
10. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
11. Evt.
Tilmelding til bowling og spisning senest den
16. marts 2009 på tlf. 7519 8373.
Elever og ledsager indbydes.
Landsformand Lars Gram vil være til stede,
og efter generalforsamlingen give en
orientering om aktuelle emner.
p. b. v.
Ove Fuglsang

Generalforsamling
Afd. Østjylland afholder generalforsamling fredag
den 6. marts 2009 kl. 18.30 på
Odder Bowlingcenter, Ballevej 2, 8300 Odder

Efter generalforsamlingen vil landsformand Lars
Gram orientere om aktuelle ting, der rører sig i
DMF.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Pensionistklubben.
5. Indkomne forslag, skal indsendes 14 dage før
generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelse.
		 På valg er: Anna Maria Jepsen
			
Kurt Nielsen
			
Chresten Christensen
7. Valg af bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisor, på valg er Jens Peter Rasmussen.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Valg af delegerede til kongressen i DMF.
11. Eventuelt.

Spisning efter generalforsamlingen.
Der er bowling kl. 21 – 22.
Ægtefæller er velkomne til at deltage i spisning og
bowling.
Af hensyn til spisningen bedes
man melde sig til Anne-Maria
senest den 2. marts på
tlf. 86531444.

P. b. v.
Anne-Maria Jepsen

Danske Mejeristers Fagforening
950 Fynsafdelingen 950

Generalforsamling
D.M.F. afdeling Fyn afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009
kl. 17.30 i restaurant Carlslund, Fruens Bøge Skov 7,
5250 Odense SV.
Der startes op med et indslag fra Pension Danmark
ang. den nye sundhedsordning og pension generelt.
Efter Pension Danmarks indslag serveres der en gang
æggekage.
Der vil blive serveret kaffe/the og kage under generalforsamlingen.
Af hensyn til bespisning, er tilmelding nødvendig og
sidste frist er 7. april til afd.formand.
Kent Jørgensen på tlf./email 31788907/
kentbenthe@gmail.com.
Generalforsamling kl. 19.30.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Velkomst.
Valg af dirigent.
Beretning og regnskab.
Valg af formand. På valg er Kent Jørgensen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Brian
Johannsen og Keld Madsen.
Delegeretmøde - valg af deltager til delegeret møde.
Valg af 1. bestyrelsessuppleant.
Valg af revisor. På valg er Jørgen Nielsen.
Valg af revisorsuppleant.
Indkomne forslag, skal være formanden i hænde
senest 4 dage før generalforsamlingen.
Evt.

Landsformand Lars Gram vil være til stede, og efter
generalforsamlingen give en orientering om DMF.
p.b.v
Kent Jørgensen
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GENERALFORSAMLING
D.M.F. afd. Midt – Vest afholder generalforsamling på Hagebro kro.
torsdag d. 26. marts 2009 kl. 18.00

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og skriftefører.
Beretning.
Regnskab.
Valg til bestyrelsen. På valg er Ole Poulsen og Jan Nonbo.
Valg af 2 suppleanter.
Valg af 1 revisor. På valg er Per Agerholm.
Valg af 1 revisorsuppleant.
Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
9. Ændringer af Midt-Vest vedtægter.
10. Evt.
Efter generalforsamlingen vil Lars Gram orientere om aktuelle ting, der rører sig i D.M.F.
Medbring pensionsopgørelse fra PensionDanmark, da der vil komme en konsulent fra
PensionDanmark og give en orientering og svare på spørgsmål.
Ca. kl. 19 middag og kaffe.
Under middagen vil der blive udloddet nogle gevinster.
Af hensyn til spisning, bedes man melde sig
senest d. 20. marts på følgende tlf. nr.:
Jacob Lindgaard
Ole Poulsen
Jens Beenfeldt
Jan Nonbo
Mogens Vorgod

tlf. 32 149513
tlf. 97 592029
tlf. 97 166950
tlf. 20 480144
tlf. 97 172968
P.B.V.
Mogens Vorgod

HER KAN DIT NÆSTE JOB ANNONCERES
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Smørbøtten
Feriefondens bestyrelse har efter lange overvejelser,
truffet den svære beslutning, at sælge Smørbøtten.
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er med
det alle største vemod at bestyrelsen har truffet denne
beslutning.
Et frasalg vil betyde at en æra dermed slutter.
Danske Mejeristers Fagforening købte jordlodder
i Ahl plantage, og lod det første feriehjem opføre.
Smørbøtten var tænkt, som et fristed til medlemmerne, og fagforeningens spæde forsøg på, at give
medlemmerne mulighed for at holde en billig ferie
nær ved skov og strand.
I 1935 (starten) hed fristedet bare Hytten, men nogle
af de første gæster døbte den Smørbøtten, hvilket så
blev fristedets endelige navn. Det at medlemmerne fik
denne mulighed udtryktes bl.a. ved dette lille rim:
Vaj stolt vort flag fra denne hytte,
som hovedledelsen lod bygge,
og hvor man rigtig kan sig hygge.
Hvor er vel luften mere sund,
end her i denne fyrrelund.
Og hvor er vandet mere klar
end det, vi her ved hytten har.
Tak for ferien, som svandt
alt for hurtig, ikke sandt;
men om den end hurtig svinder,
har den samlet glade minder.

get, for Feriefonden har ikke pengene til endnu en
stor renovering. Feriefonden har gennem de seneste
mange år haft underskud hvert eneste år, også selv om
Feriefonden har fået muligheden for at leje ud til de
øvrige medlemmer af Funktionærforbundet.
Antallet af udlejninger er steget i Feriefonden generelt
over de seneste tre år, men den fremgang er kommet
på Kærneland. Kærneland er nyrenoveret og bestyrelsen har derfor besluttet at samle alle kræfterne på at
bevare medlemmernes feriemuligheder på Sydals.
Bestyrelsen er godt klar over, at man ikke høster
ros ved at sælge hjerteblod, og hele bestyrelsen ville
meget hellere havde beholdt Smørbøtten.
Men som bestyrelsesmedlem skal der ind imellem
træffes trælse beslutninger, og denne har helt sikkert
været den mest trælse for den siddende bestyrelse.
Feriefondens mål er, at DMF’s medlemmer også
mange år fremover har mulighed for en god og ikke
mindst billig ferie. Så derfor er et frasalg af Smørbøtten nødvendigt, og set med bestyrelsens øjne den
rigtige beslutning eller rettidig omhu.
Smørbøtten bliver sat til salg i løbet af januar, men vil
først kunne overtages efter hovedsæsonen 2009.
2009 vil være sidste chance for at komme på ferie i
Smørbøtten, så benyt muligheden for at tage ordentlig afsked med Smørbøtten.
Så kære medlemmer, bestyrelsen håber på forståelse
for nødvendigheden i dette drastiske skridt.
Feriefonden
Lars Gram

Smørbøtten har siden starten skabt glæde for mange
af DMF’s medlemmer, og mange er kommet trofast år
efter år. Nogle familier er endda kommet i Smørbøtten
gennem flere generationer, og de har kunnet følge den
udvikling som Smørbøtten har gennemgået.
Smørbøtten er hele tiden blevet vedligeholdt, og har
flere gange gennemgået renovering og blevet udbygget.
Den seneste større gennemgang af Smørbøtten var
i 1991, og der begynder snart, at skulle gøres noget
igen.
Netop det at Feriefonden skal bruge mange penge
på en ny renovering af Smørbøtten, har gjort udsla9

Feriesæsonen 2009
Der er i forbindelse med tilrettelæggelsen af feriesæsonen et ret stort administrativt arbejde.

Vedrørende beskrivelse af sommerhuse henvises
til DMF’s hjemmeside på www.mejeristen.dk

Medlemmer der har ferien tilrettelagt for sommeren 2009, og ønsker at gøre brug af Feriefondens ferieboliger i Smørbøtten eller Kærneland,
kan indgive bestilling nu.

Betaling
Priserne for sæsonen 2009 var med i forrige
nummer (Mejeristen 4, 2008), og er offentliggjort på DMF’s hjemmeside.

Alle indgivne bestillinger der er kommet hovedkontoret i hænde senest den 12. februar 2009, vil
så komme med i puljen til lodtrækning. Ligeledes vil alle få besked om Feriefonden har kunnet
efterkomme jeres ønsker.

DMF’s kontingentbetalende pensionister vil
være de eneste, der vil kunne leje med pensionistrabat.

Det vil som tidligere være efter først til mølle
efter den 28. februar 2009.
Ferieboliger kan lejes i følgende tidsrum:
Kærneland fra 27. februar til 31. dec. 2009.
Smørbøtten fra 20. marts til 31. dec. 2009.

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).
DMF’s Feriefond
Lars Gram

Pensionistklubben
Ja så nærmer tiden sig, da vi igen skal ses i Kærneland.
Det bliver i år den 3.-5. juni, og Pensionistklubbens bestyrelse forventer at kunne indbyde alle
de medlemmer, som står for tur.
Man skal være opmærksom på, at ved at melde
afbud 3 gange bliver man automatisk slettet af
listen, men betalende pensionister altid melde
sig ind igen.
Det er glædeligt at kun nogle få pensionistmedlemmer, har valgt ikke at betale det udsendte
girokort til DMF.
Har man betalt og er man i forvejen registeret
i Pensionistklubben skal man ikke foretage sig
noget, så er man fortsat med.
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For dem, som af en eller anden grund ikke har
fået betalt det udsendte girokort, kan det nås
endnu.
Ring til hovedkontoret i Århus, og bed dem sende et nyt girokort. Det kan være at det udsendte
girokort er blevet væk J
Vi skal passe på det vi har, der er ikke mange fagforeninger ”om nogen”, der har så fine pensionistforhold som Danske Mejeristers Fagforening.
Endelig er der jo også andre fordele ved at være
betalende pensionistmedlem.
En stor tak til alle som støtter DMF’s Pensionistklub.
På Pensionistklubbens vegne.
Gunnar Madsen

Cremo

– en væsentlig spiller i ostepulverbranchen

Kent Jørgensen har tilbudt mig muligheden at
fortælle lidt om Cremo i jeres blad – en mulighed, som vi på Cremo, med glæde og stolthed
tager imod.
Cremo’s historie starter i 1905, hvor en privatmand planlagde produktion af mælk på et nyt
mejeri i Glamsbjerg, Mejeriet gik i drift i 1906,
så de første 100 år er netop rundet.
Modsat de fleste mejerier startede Cremo som et
privatejet mejeri og ejeren opkøbte mælk hos de
lokale landmænd. Mejeriet havde derfor fra start
andre betingelser end andelsmejerierne. Dette
faktum har sat et kim til hele tiden at optimere
og forandre sig og derved tilpasse sig den til enhver tid værende konkurrence – i dag stadig en
nøgleværdi på Cremo.
Mejeriet var pioner på smelteostområdet og begyndte hurtigt at fokusere mere og mere på dette
område under mærket ”Primula”. Den næste generation af produkter blev ostepulver, hvor produktion startede sidst i 60’erne. Siden 80’erne har
ostepulver været det fokuserede produktområde.
Virksomheden blev overtaget gradvist; men helt
i 1993 af MD, som formede et nyt selskab, MD
Food Ingredients i 1994, hvor Cremo blev en
solid medspiller.
Cremo fik herigennem et multinational islæt,
som blev en essentiel platform, idet alle multinationale kunder UB – Danone, Knorr, Kraft,
Unilever etc. stillede krav om partnerskab, sikkerhed og multinational præsentation i 90’erne.
Cremo blev solgt videre fra Arla til Kerry i 2004,
endnu en ny epoke i virksomhedens historie
begyndte. Efter 10 gode år med MD/Arla blev
Cremo en del af verdens største ostepulverproducent. Kerry har 7 fabrikker på 3 kontinenter,

hvilket har sikret Cremo’s fortsatte udvikling i et
nyt miljø med mange kollegaer, som har indsigt
i vort produktområde.
Cremo’s ostepulver er et produkt, som består
af oste, der undergår en behandling med 3 formål:
1: Smelte og varmebehandle ostemassen – derved dræbes alle bakterier.
2: Filtrere massen – derved sigtes alle fremmedlegemer fra.
3: Standardisere smagen – derved giver produktet samme smag, hver gang det anvendes.
Cremo’s definition på ostepulver: Moderne ost
til anvendelse i industrielt fremstillede levnedsmidler.
Afsætningen tog sin begyndelse i applikationer,
hvor ordinær ost ikke kunne anvendes f.eks. i
pulversauce. Over tid er kvaliteten udviklet, så
ostepulver kan konkurrere med oste, som anvendes i supper og sauce, hvorved det giver producenten en række fordele så som bedre driftsøkonomi og produktkvalitet.
Ostepulver anvendes ligeledes som ost i kiks,
snacks, i smelteostskiver. Nye anvendelser som
desserter og is er så småt begyndt.
Cremo beskæftiger i dag 100 medarbejdere heraf
er 20 mejerister.

Mejerist
– ”min” perfekte platform
Kent Jørgensen har bedt mig reflektere over
betydningen af min uddannelse som mejerist i
forhold til mit job som direktør for Cremo Ingredients.
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Jeg kom i lære i Hoven på Tarm Egnens Andelsmejeri i 1986.
Mejeriet var et delvist rationaliseret ostemejeri til
fremstilling af skorpefri skummetmælks Danbo,
som blev solgt til smelteostfremstilling i USA.
Mejeriet havde investeret i ostetanke, men havde ikke økonomi til pressesystem, så presning
forgik i de gamle ostekar. Ostemassen var som
hård gummi, så det eneste, der kunne skære den
ordentligt, var skarpe slagterknive.

at slå til. Som alle andre solide mejerister havde
han udviklet nogle indlæringsprocedurer. En af
dem foregik i skummesalen, hvor han forklarede
om rørsystemet. Så snart han kunne se mine
øjne begynde at slappe af, sagde han: ”Det vigtigste for en mejerist er at vide, hvad der sker,
når ventilen drejes”. Aksel drejede ventilen og
jeg fik varm lud 25 cm fra næsen.
Der blev altid værnet om starterkulturen – Det
blev voldsomt debatteret, hvor meget der skulle
tages fra, hvornår der skulle tilsættes, om temperaturen skulle ændres osv.
Det skete et par gange, at kulturen døde og ny
starterkultur måtte købes. Det var et ægte nederlag, som kunne tage lang tid at komme sig
over.
Aksel lærte mig, at min kniv skulle holdes i orden – og jeg selv fandt ud af, at blev den ikke det,
var resultatet dobbelt tykke håndled.

Det var fysisk krævende, og arbejdsbetingelserne
var dårlige, men arbejdsmoralen var utrolig høj
og kammeratskabet bund solidt.
Jeg boede 20 km fra mejeriet, og da vi startede
kl. 4 om morgenen, var en bil en nødvendig investering.
Jeg begyndte min læretid en onsdag, hvilket
gjorde den første uge kort. Om fredagen kom
min far hjem nogle timer efter mig, og fik den
uforglemmelige fornøjelse at vække mig i bilen,
så han kunne slukke motoren. Jeg følte behov
for en middagslur; men vågnede først lørdag formiddag, da min mor gjorde det klart, at nu var
sidste chance for morgenmad. Jeg var øm over
alt, sulten som en bjørn og helt klar over at skoledagene var forbi.
Ostemester Aksel Nielsen begyndte min oplæring, da han kunne se, at mine kræfter begyndte
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Aksel var en god læremester og en kammerat –
når strømmen gik og eleven måtte smide støvler,
strømper og bukser for at forsvinde ned i ostetanken for at skovle koaglet op, bød Aksel helt
sikkert på kaffe hjemme i privaten.
Undervisningen på mejeriskolen var meget virkelighedsrelateret, hvilket gav mig en masse
energi og ønske om at forstå alt – mikrobiologi,
levnedsmiddelkemi og driftsøkonomi kom virkelig på plads under mit hår.
Mejeriet var som alle andre andelsmejerier under et enormt økonomisk pres. Når en MD
tankvogn kom forbi, var alle mejerister ude og
spytte på vejen og en god elev fyrede en håndfuld små sten af efter den.
Vi gjorde alt for at overleve. Da jeg læste Bigums
bog ”Mælkevejen” for et par år siden, var det
lidt tilfredsstillende at lære hans forståelse af den
kritiske masse – den havde vi ikke i Hoven, men
vi havde viljen og kræfterne.

Så en dag kom mejeribestyreren gennem mejeriet med et par dokumenter i hånden. Vi samledes
alle om ostekarret. Det viste sig, at han havde
skrevet min anbefaling og han holdt en meget
fin tale, hvor han takkede mig for min tid på mejeriet. Han fortalte om sit syn på mejeriudviklingen og anbefalede mig en omskoling.
Jeg havde tjent godt på mejeriet – jeg tror Aksel
havde sørget for, at alt mit overarbejde blev belønnet med mejeristløn. Så der var penge på bogen til at komme en tur verden rundt, hvilket var
mit mål. Men da jeg kom hjem og fortalte min
mor om mejeribestyrerens rosende ord og hans
anbefaling om omskoling, gik hun helt i selvsving og gav ikke op – jeg røg tilbage til skolen.
15 år senere havde jeg haft mange udfordringer
på den salgstekniske side og havde rejst de fleste
steder i verden for at sælge forskellige mælkeingredienser. Jeg har altid nydt en meget stor respekt for mit håndværk som dansk mejerist – har
en kunde en reklamation eller skal tage et nyt
produkt i anvendelse, så gør det en forskel, at
man kan tale med de folk, der laver produktet
og kan relatere det til det, som leveres. Jeg har
mange gange løst opgaver i samarbejde med fagfolk på linierne.
Som forretningschef i Arla deltog jeg engang i
et møde med rigtig mange forretningschefer og
direktører. Problemstillingen var for lidt salg
og bugnende lagre. Jeg refererede til Henrik
Andersen, som modsat mig har en meget lang
uddannelse og en fantastisk evne til at analysere
situationer. Ligesom jeg lærte meget af Aksel,
har jeg også lært meget af Henrik og den specielle dag fik jeg et ordentligt skub. Alle til mødet var meget ophidsede og den ene ide overgik
den anden med hvad der kunne gøres.
Jeg sad ved siden af Henrik og var bekymret,
mon han havde det godt, for han deltog slet ikke
i debatten og det var dog hans ansvarsområde.
Jeg hvisker:” Henrik, vågn op det er sku’ da vigtigt, at du ta’r ansvar” – Henrik hvisker tilbage:

”Problemet er ikke, at vi har for stort lager i dag,
men at vi ikke har produkter nok til at forsyne
vores kunder om 2 år”. Han fik fuldstændig ret
og jeg fik et kim til at tænke over, hvad en strateg
bør beskæftige sig med.
I 2005 fik jeg opgaven, som jeg den dag i dag
er meget stolt og ydmyg overfor, nemlig at lede
Cremo Ingredients, som er en meget succesrig
virksomhed i konstant udvikling.
Når jeg tænker på Kent Jørgensens opfordring
må min refleksion være:
Tænk over hvor mælken løber hen, når ventilen
drejes, alle handlinger har konsekvenser og desto
bedre disse forudses, desto bedre lederevner.
Kulturen – korrekt behandling giver godt udbytte. Det er med bakterier som med mennesker, når vi trives har vi succes, når vi ikke trives
går det ikke bedre end skidt.
Ligeså er det vigtigt at træffe valg om at udskifte
sine midler, når det er gået helt skævt.
Herunder er det meget vigtigt at være striks overfor sig selv, at lære af andre og konstant vurdere
om man beskæftiger sig med det rette – hvad er af
betydning nu og hvad har betydning på lang sigt.
Værktøjet skal være i orden så er mulighederne
optimale – er både værktøj og kultur i orden, så
vinder vi.
Kampånden i Hoven var unik. Jeg synes Cremo
er tæt på denne ånd. Det er vort mål at udvikle
os hver eneste dag, at udfordre os på forbedringer og konstant forandre og tilpasse virksomheden, ansatte og sig selv til at kunne konkurrere i
et forandringsfyldt miljø.

Lars Daugaard
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POKERTURNERING
Danske Mejeristers Fagforening vil
som noget nyt afholde en pokerturnering.
Det skal nemlig en gang for alle afgøres, hvem der er
den bedste mejerist i landet til at spille poker.
Symbol på dette vil der være en vandrepokal til vinderen,
for vi håber at denne pokerturnering bliver en tradition fremover.
Der vil være præmier til de 4 bedste pokerspillere.
Pokerturneringen vil komme til af foregå på Kærneland,
lørdag d. 21. marts 2009, klokken 12.00.
Danske Mejeristers Fagforening står for selve arrangementet d.v.s.
præmie, pokal, jetoner og drikkevarer.
Det vil dog koste 100,- kr. at deltage, hvilket vil gå til forplejning.
Der vil være mulighed for at overnatte, dette er på egen regning.
Tilmelding skal ske til lokal afdelingsformand
eller til kent: kentbenthe@gmail.com eller Brian: brian@mejeristen.dk
senest fredag 13. marts 2009.
Spørgsmål vedr. dette rettes til overstående mail adresser.
Kent Jørgensen og Brian Petersen
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Fødselsdage
60 ÅR

70 ÅR

75 ÅR

Den 03. marts 2009 fylder Erling
M. Schrøder, Uge Bygade 4 A,
6360 Tinglev, 60 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 12. februar 2009 fylder Uwe
Asmussen, Vilsbækvej 11, 6330
Padborg, 70 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 25. marts 2009 fylder Walter
J. H. Hegner, Østervang 68,
Durup, 7870 Roslev, 75 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Den 06. maj 2009 fylder Johannes
Peder L. Nielsen, Ånumvej 127,
6900 Skjern, 60 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Den 17. maj 2009 fylder Børge M.
Vestergaard, Hersomsvej 5, 9610
Nørager, 70 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 24. februar 2009 fylder Jens
Krejlgaard, Holmgårdvej 111,
7660 Bækmarksbro, 60 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Den 23. marts 2009 fylder Peer
B. Thomsen, Højbjergvej 1,
Dejbjerg, 6900 Skjern, 70 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Brian Petersen

Mogens Vorgod

Mogens Vorgod

Brian Petersen

Lars Lund

Mogens Vorgod

Mogens Vorgod

80 ÅR
Den 18. april 2009 fylder Ole H.
J. Lakjær, Vedskøllevej 70, 4600
Køge, 80 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Torben Madsen
Den 17. februar 2009 fylder Egon
Juul Fonnesbæk, Østergade 7 B,
6933 Kibæk, 80 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod

65 ÅR
Den 09. maj 2009 fylder Bent
Hansen, Ullerupvej 29, 6780
Skærbæk, 65 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Brian Petersen

Den 24. marts 2009 fylder
Svend Benny Ingvartsen, Fortunaparken 84, 2. th., 9500 Hobro,
80 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Martin Nybo Hansen

Den 17. april 2009 fylder Villy
Viktor Vigsø, Odshøjvej 32, st.
th., 8800 Viborg, 65 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Lars Lund

Den 01. april 2009 fylder Karen
Ohlsen, Granbakken 19, 7000
Fredericia, 65 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Anne-Maria Jepsen
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Hovedkontoret
Tlf. 70 150 450
Fax. 70 150 455
e-mail: dmf@dff-s.dk
Lars Gram:
87 31 47 32
Meta Nørgaard: 87 31 47 33
Danske Mejeristers Fagforening
Hovedkontoret
Vester Allé 7
8000 Århus C
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.

➔

Person nr.

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
Weekendophold i hele Smørbøtten
(kryds her)
(ankomst fra kl. 14.00 – afrejse inden kl. 11.00)
Til hovedkontorets notering:

til

dag den

2009

