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Formanden har ordet

MEJERISTEN

Der står forår på kalenderen, det er godt nok lidt svært at tro på når man
kigger ud af vinduet, men forår er det. Med foråret kommer også de første generalforsamlinger. Jeg har været på besøg på generalforsamlinger
i Østjyllands-, Sønderjyllands-, Nordjyllands- Midt/Vest afdelinger, og
et lille kort besøg hos Ove Fuglsang i Ribe Sdr. afdelingen.

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

Jeg har oplevet forskellige forsamlinger, med hver deres gode debatter
og masser af spørgelyst, hvilket kun er med til gøre en generalforsamling mere spændende. Der har været 3 punkter som har været gennemgående for alle forsamlingerne og som er blevet ekstra debatteret. Det
har været økonomi, medlemstallene og fremtiden for DMF. Alle punkter hænger uvilkårlig sammen, for falder medlemstallet de næste år, bliver det næsten umuligt at få økonomien til at hænge sammen.
Landsbestyrelsen har opstillet nogle mål for antallet af medlemmer. Ved
udgangen af 2006 skal medlemstallet være status quo, og medlemstallet skulle gerne være stigende i årene fremover.
Økonomi kan og skal altid diskuteres når der budgetteres med et underskud. Jeg vil garantere at der vil blive arbejdet på at få økonomien til at
hænge bedre sammen, og alle gode forslag er selvfølgelig velkomne.
Sparekniven skal stadigvæk bruges, men vi skal også passe på vi ikke
sparer os selv ihjel. Med det, mener jeg at besparelserne ikke må gå ud
over vores medlemmer, og den service og assistance medlemmerne har
krav på.
Jeg vil opfordre de afdelinger der endnu ikke har afholdt generalforsamling til at lave noget aktivitet på mejerierne for at få flere med til
generalforsamlingen i de pågældende afdelinger.
Vi ses forhåbentlig ude på jeres generalforsamling.
I landsbestyrelsen har vi vedtaget at alle afdelinger på skift skal skrive
indlæg til mejeristen. I det første nr. af Mejeristen 2006, var det Brian
Petersen fra Sønderjyllands afd. der lagde ud med "afdelingernes indlæg". Ros til Brian for hans store engagement som ny afdelings formand, og hans fine indlæg afspejler da også dette engagement. Det er
altid godt når nogen stiller sig kritisk over for tingenes tilstand.
Jeg vil dog lige sikre mig at der ikke er opstået misforståelser i forbindelse med indlægget. Budgettet for 2006 blev diskuteret meget, men det
var en enig landsbestyrelse der vedtog budgettet og som nævnt har både
jeg og landsbestyrelsen stor fokus på økonomi og besparelse.
Brian skriver også at han mener at kunne huske at jeg før formandsvalget havde et motto "DMF er til for medlemmerne og ikke omvendt".
Brian husker rigtigt, og jeg mener stadig det samme, for der er kun DMF
til at kæmpe for mejeristernes løn!
Skulle der være tvivls spørgsmål omkring lønnen, pensionen, arbejdsplaner og lign., så skal du ikke tøve med at spørge tillidsmanden eller
ringe til hovedkontoret i Højbjerg.

Lars Gram

»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
8. august 2006
(Materiale til næste nr. skal være
kontoret i hænde senest 13. juli.)

Nr. 2
Tirsdag den 2. maj 2006
82. årgang
Forsidebillede:
Pensionistklubbens bestyrelse set fra venstre:
Gunnar Madsen, Sv. Aa. Petersen og Bendt
Hansen.
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Afdelingsindlæg
Så blev det afd. 0928 Ribe Sdr´s tur til at komme med
et indlæg i mejeristen.
Jeg hedder Ove Fuglsang og er formand for Ribe
Sdr., jeg arbejder i dag på Taulov mejeri. Her har jeg
været i to år. Før det arbejdede jeg i 37 år på Glejbjerg
Mejeri.
Jeg har i snart 30 år arbejdet inden for Danske
Mejeristers Fagforening, hvor jeg de sidste 17 år har
været afdelingsformand.
Afd. Ribe Sdr. består af tre tidligere afdelinger.
Grindsted, Ribe Ndr. og Ribe Sdr. Vores afdeling
dækker nu Ribe amt. Bestyrelsen består af fem medlemmer, og fælles for os alle sammen er, at vi har oplevet vores arbejdsplads er blevet lukket p.g.a. struktur
rationaliseringer. Der skal dog hertil siges at vi alle
trods en moden alder, har fået andet arbejde.
FERIEFONDEN:
På delegeretmødet i oktober 2005 i Horsens blev jeg
genvalgt som formand for feriefonden.
Vi står overfor store udfordringer inden for feriefonden, vi har de senere år haft et fald i udlejning på
Kærneland. Det har derfor været nødvendigt at overveje hvilke muligheder vi har på Kærneland, for atter
at gøre det til et attraktivt sted at holde ferie.
Vi har derfor i feriefondens bestyrelse besluttet at
renovere Kærneland, dette går vi i gang med i efteråret 2006. Der bliver bla. lavet nyt badeværelse med
varme i gulvet, gangen renoveres, dørene udskiftes og
der lægges trægulv i de øvrige rum. Husene males
både indvendigt og udvendigt, og sidst men ikke
mindst får vi i stuen en brændeovn.
Udenfor går vi i gang med at lave ny legeplads. Vi
har indkøbt legeredskaber for ca.150.000 kr. En hoppepude på 136m2, en svævebane, et klatretårn, borde
og bænke. I fælleshuset udskiftes toiletter og håndvaske, og der kommer nye skillevæge og døre. Alt i alt en
samlet omkostning på ca. 2 millioner kr. Legeplads og
fælleshus er klar til sæson 2006.
Vi har fået husene gjort forårs rent af vores pensionistklub, jeg vil hermed gerne benytte lejligheden til
at takke for det store stykke arbejde. I bestyrelsen
planlægger vi en arbejdsweekend i maj måned, hvor vi
vil tage os af de grønne områder. I området op til

Kærneland udstykkes der grunde til nye sommerhuse,
der arbejdes også på at opføre et badeland, som også
vi kan få glæde af.
Vi må jo heller ikke glemme at vi har Smørbøtten
på Djursland, et meget attraktivt sted at holde ferie.
Så kære medlemmer, benyt lejligheden til at holde
en go’ ferie i et af vores sommerhuse.
D.M.F.’s fremtid:
Som medlem af forretningsudvalget i D.M.F. er vi
meget bevidste om, at hvis D.M.F. skal bestå fremover, er der to ting der være fokus på nemlig medlemshvervning og økonomi. Vi har et faldende medlemstal, i 2005 mistede vi 43 medlemmer, så nu har vi
knapt 700 medlemmer.
I starten af 2006 afholdt vi et kursus på
Strandgården, hvor temaet var hvordan vi bevarer og
får nye medlemmer. Vi følger op med et nyt kursus på
Esbjerg Højskole lige efter påske.
Jeg mener personligt, at hvis vi skal bevare og øge
vores medlemstal, er det på de traditionelle N.N.F.
mejerier at vi skal hverve nye medlemmer. Det er derfor glædeligt at vi her i Ribe Sdr. har fået ni nye medlemmer på Esbjerg mejeri. Det betyder at vi som den
eneste afd. inden for D.M.F. har haft en mindre medlemsfremgang i 2005. Med hensyn til økonomien er
det klart at med et faldende medlemstal, er der også
færre kontingent kr. at gøre godt med. Det vil altid
være en balancegang, hvor stort et underskud der kan
accepteres, hvis man samtidig vil være synlig på markedet. Vi må jo heller ikke glemme at D.M.F.’ s økonomi er bundet op på hvor stort et afkast vi får af
vores likvide formue. Derfor var det glædeligt at vi på
vores delegeret møde i Horsens i 2005 besluttede at vi
må anbringe op til 20% af vores formue i aktier frem
for obligationer. Dette samt en stram styring af
omkostningerne tror jeg er vejen frem.

Med venlig hilsen
Ove Fuglsang
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Generalforsamling

Generalforsamling

DMF Afd. Sjælland

Randers Afd.

Afd. Sjælland afholder generalforsamling
lørdag den 20/5 2006 kl. 15 på Øllingegaard
Mejeri, Borupsvej 69, 3320 Skævinge

Randers afd. afholder sin årlige genralforsamling mandag den 15-05-06 kl. 18.00 på Fjordgårdens Selskabslokaler, Fjordvej 15, 8900
Randers.

Vi starter med rundvisning på Øllingegaard
Mejeri kl. 12.30
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Valg til bestyrelsen. På valg er Oluf
Gregersen og Torben Madsen.
5. Valg af suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor. På valg er Ejgil P.
Petersen.
7. Valg af revisorsuppleant.
8. Generalforsamling anno 2007,
Marienlyst.
9. Indkomne forslag (Forslag som ønskes
behandlet, skal være formanden i hænde
senest 4 dage før generalforsamlingen.)
10. Orientering v/ Lars Gram.
11. Eventuelt.
På grund af bespisning, skal du tilmelde
dig/jer til Torben Madsen på tlf. 5196 8113 ell.
til Arne Hansen på tlf. 3828 9232 inden 18/5
2006 kl. 19.
P.B.V.
Torben Madsen
Afd. Sjælland

Dagsorden iflg. lovene
Eventuelt nedlæggelse af Randers afd., og fordeling af afdelingens medlemmer til de
omkringliggende afdelinger i DMF.
Den nye landsformand Lars Gram vil være til
stede.
Efter generalforsamlingen vil afdelingen give
middag.
På bestyrelsens vegne
Peder W. Møller

Flyttehjælp
Vedr. flyttehjælp til medlemmer i arbejde
Danske Mejeristers Fagforening yder flyttehjælp til medlemmer, der er i arbejde og som
flytter fra én arbejdsplads til en anden, der henhører under forbundets organisationsområde.
Flyttehjælpen kan også ydes, hvis der flyttes
lokalt, uden at skifte arbejdsplads.
Taksterne er således:
Der ydes en fast takst på kr. 500,- pr. flytning,
derudover ydes der kr. 3,- pr. flyttet km., og
50% på færgebilletter.
For at opnå flyttehjælp kræves der 1 års medlemskab, og flyttehjælpen kan aldrig overstige
faktiske dokumenterede udgifter. Kvitteret regning fra flyttefirma eller eventuel lejekontrakt
af flyttebil/ trailer, samt eventuelle færgebilletter skal indsendes til hovedkontoret, inden der
kan udbetales flyttehjælp.
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Beståede mejerister
februar 2006
Navn/by

Eksamens opgave

Lærepladser

Martin K. Christensen
Aars

Danbo 45+ fremstillet med vægt
på syrning af råmælk,contra
pasteuriseret mælk

Arla Foods, Hobro Mejeri
Arla Foods, Aars Mejeri

Mette E. Sørensen
Mosbjerg

Danbo 45+ fremstillet med vægt
på syrning af råmælk, contra
pasteuriseret mælk

Arla Foods, Hjørring Mejeri

Torben Dufresne
Holstebro

X-lowfat flødeost

Arla Foods, Hoco
Arla Foods, Holstebro
Flødeost

Brian Laursen
Holstebro

X-lowfat flødeost

Arla Foods, Hoco
Arla Foods, Holstebro
Flødeost

Camilla J.A. Glue
Klemensker

Ost

Løgismose Mejeri A/S
Bornholms Andelsmejeri

Poul L. Grysbæk
Vejle,

Ost

Arla Foods, Klovborg Mejeri

Frank Hust

Smør på kærne
Arla Foods, Brabrand Mejeri

Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri

Martin Martinsen
Videbæk

Smør på kærne

Arla Foods, Arinco

Kikie L. Trieu
Odense

Youghurt

Arla Foods, Vrinners Flødeost
Arla Foods, Slagelse Mejericenter

Olaf S. Jensen
Slagelse

Røreyoghurt

Arla Foods, Slagelse
Mejericenter

René Korsholm
Møgelthorum

Smør på kærne

Arla Foods, Rødkærsbro
Mejeri
Arla Foods, PLC England
Produktionsselskabet
Sundsørevej 62

René J. Serup
Arnborg

Smør på kærne

Arla Foods, Nr. Vium Mejeri
Arla Foods, Danmarks Protein
Arla Foods, Holstebro Mejeri
Arla Foods, CMC

Kim Mikkelsen
Sønderborg

Pulver, Fremstillingsmetoder
vikling, specialprodukter

Arla Foods, CMC
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Dimissionsfest
Efter veloverstået eksamener hvor alle bestod,
blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for
mejerieleverne. Traditionen byder også at der bliver uddelt nogle præmier ved dimissionsfesten,
Mejerifagets Lærlingeudvalg uddelte 2 præmier
til udvalgte elever.

Brian Laursen (tv) blev kåret som holdets bedste fighter.

Ved eksamen havde Danske Mejeristers
Fagforening udpeget en ny censor, valget var faldet på mejeritekniker Arne Hansen, og efter
sigende gjorde Arne sit arbejde godt.
Undertegnede vil gerne benytte lejligheden til
at ønske alle de nye mejerister tillykke med veloverstået uddannelse, jeg håber I finder glæde
ved faget og de udfordringer der må komme.
Mette E. Sørensen får sit skolebevis.

Oluf Sejr Jensen blev kåret som holdets kammerat, valgt af mejerieleverne på holdet. Oluf
blev valgt fordi han altid er behjælpelig både personligt og fagligt.
Brian Laursen blev kåret som holdets bedste
fighter, Brian var en af de ældste på holdet, men
med hans meget store arbejdsindsats bevidste
han at alder ikke er nogen hindring.
Præmierne bestod af et osteskærer sæt fra
Stelton med indgraveret "Mejerist 2006".
Præmierne blev overrakt af den nye formand for
Mejerifagets Lærlingeudvalg, gårdejer Thomas
Johansen, som blandt andet i sin tale til de kommende mejerister talte om behovet for veluddannet arbejdskraft til erhvervet. Den voldsomme
strukturændring mod større virksomheder, ny
teknologi og øget internationalisering kræver
veluddannet arbejdskraft.
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Danske mejerister har gjort det
igen...
Det blev til hele otte medaljer ved Wisconsin Cheese
Makers Association World Championship Cheese
Contest i USA, hvilket må siges at være meget flot.
Det blev til to guldmedaljer fra henholdsvis
Uhrenholdt og Sædager Andelsmejeri.
Uhrenholdt mejeriet i Skodborg vandt guld i kategorien blåskimmel, med en danablu, og Sædager
Andelsmejeri kan nu kalde sig verdensmester i kategorien Feta, med deres traditionel Feta i saltlage.

Konkurrencen var i år meget hård, og der var tæt løb
i flere kategorier, blandt andet fik Arla Foods, Taulov
Mejeri sølv for deres Krydret havarti kun slået med
0,05 point.
Verdensmesterskabet der har været afholdt siden 1957,
havde ikke færre end 1792 deltagere fra 18 forskellige
lande. De danske medaljer fordelte sig således:

Guld:
Sædager Andelsmejeri, Traditionel Feta i saltlage.
Uhrenholdt A/S, Skodborg Mejeri, Danablu.

Sølv:
Bornholms Andelsmejeri, Gorgonzola.
Arla Foods Holstebro, Flødeost m. kiwi/vanilje.
Arla Foods Taulov, Krydret havarti.

Bronze:
Arla Foods Rødkærsbro, Mozzarella.
Arla Foods Nr. Vium, Flødehavarti.
Arla Foods Vrinners, Flødeost m. ananas/mandel.

De danske mejerier og især mejeristerne ønskes tillykke med disse meget fine resultater.

Medlemskonkurrence
Så prøver vi noget nyt, mig bekendt har vi ikke prøvet med en konkurrence før i DMF, men en gang
skal være den første.

Præmien.
En uges ophold i en af vore ferieboliger, til den der
får et nyt medlem indmeldt og til det nye medlem.

Konkurrencen er meget let, du skal få et nyt medlem meldt ind i Danske Mejeristers Fagforening.

Konkurrencen løber fra den 1. maj 2006 til og med
den 15. juli 2006, herefter er der lodtrækning.

Sørg for at hovedkontoret får dit navn og cpr.nr.,
ellers kan vi ikke vide, hvem der har fået indmeldt
det nye medlem.

Hele konkurrencen kører som et forsøg, og hvis det
går godt prøver vi igen i sensommeren.

Derefter trækkes der lod blandt alle dem der har
skaffet et nyt medlem, og den heldige vinder vil få
direkte besked, og vinderen vil også blive nævnt i
næste nr. af Mejeristen.
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Regulering af løn og satser gældende fra
Timeløn
Mejeriarbejdere
Mejeriarbejdere med

1/
2

års anciennitet

Mejerioperatører og pakkeoperatører

Ugeløn

kr 128,50

kr 4.754,50

kr 132,65

kr 4.908,05

kr 134,65

kr 4.982,05

Mejerister

kr 144,65

kr 5.352,05

Mejeriteknikere/procesteknologer

kr 147,40

kr 5.453,80

Ungarbejdere

kr 65,53

Sommerferieafløsere (1. juni - 15. sept)

kr 112,50

Tillæg for en varslet, men ikke udført
ændring af arbejdstiden

kr 84,74

Tillægsbetaling pr. time for overarbejde

Voksne arbejdere
pr/time

kr 4.162,50

Ungearbejdere
pr/time

Første, anden og tredje time efter normal arbejdstid

kr 42,45

kr 32,45

Fjerde time og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse

kr 84,75

kr 65,05

Overarbejde forud for normal arbejdstidsåledes at der arbejdes
ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved
forskudte hold, når overarbejde ligger inden for tidsrummet
fra kl. 05.00 til kl. 17.00

kr 42,45

kr 32,45

Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger
inden for tidsrummet kl. 17.00 til kl. 05.00

kr 84,75

kr 65,05

Mangelende varsling (under 3 timer) pr/gang

kr 84,75

kr 84,75

Tillægsbetaling pr. time for forskudt tid

Voksne arbejdere
pr/time

Ungearbejdere
pr/time

Kl. 17.00 - Kl. 19.00

kr 30,80

kr 21,90

Kl. 19.00 - Kl. 22.00

kr 43,95

kr 30,00

Kl. 22.00 - Kl. 03.00

kr 65,00

kr 54,25

Kl. 03.00 - Kl. 05.00

kr 43,95

kr 28,80

Kl. 14.00 - Kl. 16.00

kr 30,80

kr 21,90

Kl. 16.00 - Kl. 19.00

kr 43,95

kr 30,00

Kl. 19.00 - Kl. 03.00

kr 65,00

kr 54,25

Kl. 03.00 - Kl. 05.00

kr 43,95

kr 28,80

kr 84,75

kr 65,05

kr 84,75

kr 65,05

Alle dage undtagen lørdag:

Lørdage:

Arbejde på Søn- og helligdage
Arbejde på ugentlig fridag
Lørdagstillæg
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den lønuge hvori d. 1. april indgår
Holddriftstillæg
Mandag til fredag fra kl. 17.00 - 06.00

kr 41,80 pr/time

Fra lørdag kl. 14.00 til søndagsdøgnets
afslutning samt på sognehelligdage

kr 83,00 pr/time

Overflytning fra et hold til et andet uden
for turnusplan

kr 199,70 pr/gang

Arbejde på erstatningsfridag

kr 83,30 pr/time

Forskydning af vagtlistefridag

kr 19,95 pr/time

Mejerielever

Timeløn

Ugeløn

1. Læreår (inkl. prøvetid)

kr 55,33

kr 2.047,30

2. Læreår

kr 62,80

kr 2.323,76

3. og 4. Læreår

kr 73,31

kr 2.712,35

Under uddannelsens grundforløb (10 uger) reduceres lønnen til pt. kr. 1.800,00 pr/uge.
Til skolehjemselever ydes der kost og logi.
Elever overgår fra 1. og 2. læreår efter ét års uddannelsestid. Hvor en elev med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse
får merit, afkortes i de laveste satser.

Tillægsbetaling pr. time for overarbejde
Første, anden og tredje time efter normal arbejdstid

kr 21,85

Fjerde time og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse

kr 43,65

Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den
normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når
overarbejde ligger inden for tidsrummet fra kl. 17.00 til kl. 05.00.

kr 21,85

Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for
tidsrummet kl. 17.00 til kl. 05.00

kr 43,65

Tillægsbetaling pr. time for forskudt tid
Kl. 17.00 - kl. 19.00

kr 14,30

Kl. 19.00 - kl. 22.00

kr 15,30

Kl. 22.00 - kl. 03.00

kr 16,30

Kl. 03.00 - kl. 05.00

kr 17,30

Arbejde på søndage

kr 43,65 pr/time

Lørdagstillæg

kr 56,30 pr/dag

Arbejde på sognehelligdage

kr 43,65 pr/time + elevtimeløn

Arbejde på ugentlig fridage

kr 43,65 pr/time + elevtimeløn
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Nyt nyt fra feriefonden
Til sæsonen 2006 kommer der en ny legeplads på Kærneland.
Udformningen af legepladsen blev endelig besluttet på bestyrelsesmødet her den 2. marts.
Legepladsen bliver flyttet om foran husene, og
der kommer blandt andet en temmelig stor hoppepude, et legetårn med 2 rutsjebaner og en 20 m.
lang svævebane. Legepladsen vil stå færdig til
udlejnings sæsonen starter, så nu bliver der aktivitet til alle børn mellem 2 og 90 år.
Renoveringen på Kærneland går i gang til efteråret, og de første 4 huse skulle gerne være færdig
renoveret til den 1. december 2006. Når sæsonen
2007 starter er det så meningen at hele Kærneland
er renoveret og dermed fremstår som nyt.
Renoveringen kommer der blandt andet til at
byde på nye badeværelser med gulvvarme, nye
klinker i entréen og i resten af feriehuset kommer
der trægulve.
I forbindelse med renoveringen vil der også
blive opsat brændeovn, den skulle gerne være med
til at forlænge udlejnings sæsonen, et par brændeknuder i brændeovnen og der kommer hurtig en
behagelig varme.
De sidste meldinger vi i feriefonden har hørt
omkring opførsel af et stort badeland lige ved
siden af Kærneland, forlyder det at opførslen skulle begynde i 2007 eller 2008, vi venter med spænding.
Foruden badelandet er der allerede nu solgt ca.
150 sommerhusgrunde ved siden af Kærneland,
hvilket gør at der kommer meget mere gang i hele
området omkring Kærneland. Men Kærneland vil
stadigvæk have hele sit store område omkring
husene for sig selv, med masser af plads at tumle
på.
Forårs rengøring.
På Kærneland har vi i år haft hjælp til klargøring,
af Pensionistklubben. Deres hjerter brænder sta-
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digvæk for DMF, og de har lagt et meget stort
arbejde i at husene fremstår pæne og rene til vore
lejere.
Undertegnede vil gerne benytte lejligheden til at
takke Pensionistklubben og deres hustruer for det
pæne resultat, tusind tak for hjælpen.
Hvis ikke jeres ferie allerede er bestemt, så er der
stadig mulighed for at leje feriebolig i enkelte uger
omkring sommerferien.
Husk på vi i feriefonden har to perler at byde på,
Smørbøtten ved Ebeltoft og Kærneland ved en af
Sønderjyllands aller bedste badestrande.
Se mere om mulighederne for leje af feriebolig
og vore meget rimelige priser på hjemmesiden
www.mejeristen.dk, eller kontakt DMF på mail
eller telefon.
På Feriefondens vegne
Lars Gram
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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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Pensionsordningen er med hele livet
Det tidligere PKS Pension hedder nu PensionDanmark. En pensionsordning i PensionDanmark giver dig et godt supplement til udbetalingerne fra det offentlige, den dag du går på pension. Men pensionsordningen indeholder også en række
forsikringer, der sikrer dig og din familie, hvis du skulle blive ramt af en kritisk sygdom, blive førtidspensioneret eller dø
inden pensionsalderen. Alene i 2005 udbetalte PensionDanmark 22 mio. kr. til mejerister og mejeriteknikere omfattet af
pensionsordningen.
I løbet af marts har du modtaget en pensionsoversigt fra PensionDanmark, hvor du bl.a. kan se, hvad der er
blevet indbetalt til din pensionsordning i 2005. Din pensionsordning kan være en økonomisk håndsrækning i
mange forskellige situationer livet igennem.
Hvis du bliver kritisk syg
Du får udbetalt et skattefrit engangsbeløb på op til 100.000 kr., hvis du bliver ramt af en af de 15 sygdomme,
som er kritiske sygdomme i PensionDanmark. Det er bl.a. kræft, hjertesygdomme og sklerose.
På www.pension.dk/kritisksygdom kan du se den fulde liste over kritiske sygdomme.
Hvis du skal på førtidspensionering
Der kan være mange årsager til førtidspensionering. Sygdom, ulykker eller nedslidning. Derfor er det rart at
vide, at pensionsordningen udbetaler et supplerende beløb hver måned, hvis du skulle blive førtidspensionist.
Samtidig indbetaler PensionDanmark hver måned et beløb til din pension, så din opsparing til dit liv som pensionist fortsætter, selvom du ikke længere kan arbejde.
Hvis du dør inden pensionsalderen
Dine nærmeste får udbetalt et engangsbeløb på op til 600.000 kr., hvis du dør, inden du går på pension. Du
skal blot sørge for, at PensionDanmark ved, hvem dine nærmeste er. Er du gift, er det ikke noget problem, så
er det automatisk din ægtefælle, der får beløbet. Men er du ikke gift, er det en god ide at fortælle
PensionDanmark, hvem der skal have pengene, for eksempel en papirløs samlever. På www.pension.dk kan du
se og ændre, hvem der får pengene, eller du kan ringe til os.
Hvis du har spørgsmål til pensionsordningen
• Du kan se det præcise indhold i pensionsordningen – og hvor meget de kan få udbetalt – på www.pension.dk/dinegenpension og på den pensionsoversigt, der udsendes en gang årligt i marts.
Fakta om mejerister og mejeriteknikeres pensionsordning i PensionDanmark
Vidste du, at…
• PensionDanmark har medlemmer fra 25 virksomheder blandt mejerister og mejeriteknikere.
• Gennemsnitsalderen for et medlem er 40,3 år.
• Virksomhederne betalte i 2005 84,6 millioner kr. i pensionsbidrag.
• Det månedlige pensionsbidrag pr. medlem ligger typisk på 2.250 kr. om måneden eller 27.000 kr. om året.
• PensionDanmark udbetalte alene i 2005 22 mio. kr. til pensionsordningens medlemmer, f.eks. i forbindelse
• med kritisk sygdom, dødsfald inden pensionsalderen og supplerende førtidspension.
• 15 mejerister/mejeriteknikere har i 2005 fået udbetalt engangsbeløb ved kritisk sygdom.
• 20 mejerister/mejeriteknikere har i 2005 fået udbetalt engangsbeløb ved dødsfald inden pensionsalderen.
• 14 mejerister/mejeriteknikere har i 2005 fået udbetalt supplerende førtidspension.
• Fra d. 1. april 2006, er pensionen 10,80 % (2/3 arbejdsgiverbetalt + 1/3 medarbejderbetalt)
*Tallene ovenfor under fakta omfatter mejerister og mejeriteknikere under Fællesoverenskomsten for mejeriarbejdere og
-chauffører for 2005. Overenskomsten er indgået mellem Fagligt Fællesforbund (3F), Nærings- og
Nydelsesmiddelarbejderforbundet (NNF), Dansk Funktionærforbund/Danske Mejeristers Fagforening og Mejeribrugets
Arbejdsgiverforening.
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Fødselsdage
50 ÅR
Den 26. maj 2006 fylder Niels
Christensen, Åglimt 1, 1. th.,
7500 Holstebro, 50 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod Kristensen

60 ÅR
Den 11. april 2006 fyldte Landsbestyrelses medlem Peder Winther
Møller, Kærvangen 3, Løvel, 8830
Tjele, 60 år.
Danske Mejeristers Fagforening
sender en forsinket lykønskning
med dagen, og vil gerne benytte
lejligheden til at takke Peder. Han
har som afdelingsformand været
DMF´s mand i Randers afdelingen, vi takker for din indsats og
håber du får medvind fremover.
På Landsbestyrelsens vegne
Lars Gram

Den 05. april 2006 fyldte Karl
Henrik Nielsen, Guldbjergvej 6,
6240 Løgumkloster, 60 år.
Sønderjyllands Afd. sender en
forsinket
lykønskning
med
dagen.
Brian Petersen

Den 11. august 2006 fylder Hans
Peter Nielsen, Damgårdsparken
48, 6070 Christiansfeld, 60 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke med dagen.
Brian Petersen

Den 07. maj 2006 fylder Eva
Pedersen, Rusengvej 11, 7870
Roslev, 60 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod Kristensen
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Den 14. april 2006 fyldte Kresten
A. Kristensen, Davdingvej 24,
8740 Brædstrup, 60 år.
Afd. Østjylland sender en forsinket lykønskning med dagen.

Den 16. august 2006 fylder Ole
Kirkegaard, Dalager 144, 5750
Ringe, 65 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Anne-Maria Jepsen

Jørgen U. Nielsen

65 ÅR

70 ÅR

Den 02. juli 2006 fylder Orla
Laursen, Skolegade 41, 6340
Kruså, 65 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke med dagen.

Den 05. maj 2006 fylder Bent K.
Hansen, Drosselbakken 5, 4220
Korsør, 70 år.
Afd. Sjælland ønsker tillykke med
dagen.

Brian Petersen

Torben Madsen

Den 04. juli 2006 fylder Hans
Kristian Juhl, Rundbjerg 60, 6100
Haderslev, 65 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke med dagen.

Den 02. juli 2006 fylder Steen
Funch Petersen, Klintebakken 40,
6933 Kibæk, 70 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Brian Petersen

Mogens Vorgod Kristensen

Den 19. august 2006 fylder Frede
Sørensen, Søndervang 7, 8850
Bjerringbro, 65 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Den 24. juli 2006 fylder Tage
Ivarsen, Søndergade 50, 8620
Kjellerup, 70 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Mogens Vorgod Kristensen

Mogens Vorgod Kristensen

Den 23. maj 2006 fylder Peder
Reedtz
Vestergaard,
Karen
Jeppesgade 36, Gylling, 8300
Odder, 65 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Den 28. maj 2006 fylder Arne
Peter Pedersen, Sdr. Stadionvej
15, 9600 Års, 70 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Peder W. Møller

Anne-Maria Jepsen

Den 08. juni 2006 fylder Birthe
Honore Andersen, Ribevej 33,
6650 Brørup, 65 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.

Den 05. juni 2006 fylder Egon
Bøgh Pedersen, Åvangen 11,
Kirkeby, 5771 Stenstrup, 70 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

Ove Fuglsang

Den 22. juli 2006 fylder Sigvard
M. Pedersen, Ll. Risemarksvej 8,
5970 Ærøskøbing, 65 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

75 ÅR
Den 24. maj 2006 fylder Ingeborg
Mathiesen, Fennvej 6, 6200
Aabenraa, 75 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke med dagen.
Brian Petersen
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Den 12. juni 2006 fylder Evald
Gravers Graversen, Dynnesvej 23,
7150 Barrit, 75 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Anne-Maria Jepsen

Den 15. juli 2006 fylder Henning
J. Olesen, Birkevej 4, Lindved,
7100 Vejle, 75 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Anne-Maria Jepsen

Den 29. april 2006 fyldte Børge
Thisted, Kronjydevej 6, 8970
Havndal, 75 år.
Randers afd. sender en forsinket
lykønskning med dagen.
Peder W. Møller

Den 06. august 2006 fylder
Helmar Nielsen, Berildsvej 5 A,
5610 Assens, 75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

Den 24. august 2006 fylder Peter
Tækker, Måre Møllevej 7, 5853
Ørbæk, 75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen
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Afd. Østjylland sender en forsinket lykønskning med dagen.
Anne-Maria Jepsen

Den 07. april 2006 fyldte Arne
Knudsen, Slagballevej 14, 8740
Brædstrup, 80 år.
Afd. Østjylland sender en forsinket lykønskning med dagen.

Den 10. juli 2006 fylder Søren
Therkildsen, Honumvej 5, 8763
Rask Mølle, 80 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Den 11. april 2006 fyldte Vagn
Højgaard Sørensen, Skovgårdevej
29, 8420 Knebel, 80 år.
Randers afd. sender en forsinket
lykønskning med dagen.

Den 16. juli 2006 fylder Elly
Kristine Larsen, Enebærvej 2 A,
5853 Ørbæk, 80 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
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Ove Fuglsang

Den 19. juni 2006 fylder Aksel
Pedersen, Magnolievej 28, 6650
Brørup, 90 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.
Ove Fuglsang

Den 29. maj 2006 fylder Aksel
Ambo Rasmussen, Assensvej
325, 5642 Millinge, 90 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

Jørgen U. Nielsen

85 ÅR

Torben Madsen

Den 01. april 2006 fyldte Knud
Aage Rasmussen, Dalbyvej 67,
8722 Hedensted, 80 år.

Den 08. maj 2006 fylder Aage
Krarup Møller, Enghaven 15,
7260 Sønder-Omme, 90 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.

Peder W. Møller

Jørgen U. Nielsen

Brian Petersen

90 ÅR

Anne-Maria Jepsen

Den 04. august 2006 fylder Ejner
K. Nielsen, Kildeparken 8, 4293
Dianalund, 85 år.
Afd. Sjælland ønsker tillykke med
dagen.

Den 09. juni 2006 fylder Petra
Marie Kragelund, Nygade 16,
6760 Ribe, 80 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke med dagen.

Jørgen U. Nielsen

Anne-Maria Jepsen

Den 27. maj 2006 fylder Niels
Nyby, Torøgyden 6, 5610 Assens,
75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

80 ÅR

Den 19. august 2006 fylder Kaj R.
Undén, Kohaven 17, 5900
Rudkøbing, 85 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 12. juli 2006 fylder Kirstine
Nielsen, Stenslund 9 A, -8, 8300
Odder, 85 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Peder W. Møller

Den 18. juni 2006 fylder Mads
Sørensen, Ørvigvej 5, 6040
Egtved, 85 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.
Ove Fuglsang

Den 29. juli 2006 fylder Peter
Christensen, Bredgade 10, 5935
Bagenkop, 90 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

Runde fødselsdage
I løbet af 2006 er der mange som
fylder rundt, der er 20 års, 30 års
osv., dem plejer vi ikke nævne i
bladet. Men deres runde dag skal
da ikke glemmes, så på vegne af
hele landsbestyrelsen ønskes alle
tillykke med deres store dag.
På Landsbestyrelsens vegne
Lars Gram
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Mindeord
Her på den sidste dag i februar, kom den triste meddelelse
om at vort æresmedlem Thomas Schmidt er afgået ved
døden.
Thomas, der blev født den 26. november 1917, blev 88
år gammel.
Han blev udlært mejerist i april 1938 og kom ind i Dansk
Mejeristforbund i Sønderborg-afdelingen den 1. december 1948.
Det vil næsten være nemmere at skrive, hvad Thomas ikke
har været med i, men jeg vil alligevel nævne noget af det,
han har gjort for Danske Mejeristers Fagforening.
Thomas’ lange, faglige liv startede længst mod syd som
aktiv i afdelingen og han blev hurtig valgt til formand.
Derefter kom tiden i landsbestyrelsen, hvor Thomas blev
næstformand og dermed Aage Slotts højre hånd.
I 1982 trådte Thomas Schmidt ud af landsbestyrelsen efter
tro tjeneste i næsten 20 år, og blev ved den lejlighed
udnævnt til æresmedlem af fagforeningen.
Pensionistklubben i DMF har også meget at takke
Thomas for. Thomas var med til at starte klubben i 1987.
Han var også pensionistklubbens formand og primus

motor gennem mange år, og det var først for tre år siden,
han overlod det til andre at føre klubben videre.
Kærneland ville ikke være det samme uden det store arbejde, Thomas har gjort for vort feriecenter. Gennem de
mange år Thomas var opsynsmand på Kærneland, kom
han med sit åbne sind til at betyde meget for mange familiers ferie.
Jeg er sikker på, mange vil huske tilbage og mindes
Thomas som den lille mand med det store hjerte, der bankede for mejeristernes ve og vel.
Vore tanker går til de pårørende, som ikke blot har mistet
et fast holdepunkt i Thomas, men også Thomas’ kone
Inge, som gik bort for blot en lille måneds tid siden.

Æret være Inge og Thomas Schmidt.

Mindeordet er skrevet på vegne af
Danske Mejeristers Fagforening, DMF’s feriefond og
Pensionistklubben.
Lars Gram
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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:
brianpetersen@arlafoods.com

0913.

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

0902.

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

0917.

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

0927.
0905.

Bornholm: Ole Madsen
Karlsgårdsvej 5
3782 Klemensker
Tlf. 56 96 63 38
0928.

0906.

Dalum: Hovedkontoret

0910.

Sjælland: Torben Madsen
Rosenstykket 12 st. tv.
2720 Vanløse
Tlf. 38 79 94 50
e-mail:
torbenmadsen.dmf910@ofir.dk

0950.

Person nr.

Randers: Peder W. Møller
Kærvangen 3, Løvel
8830 Tjele
Tlf. 86 69 92 74
Ribe Søndre: Ove Fuglsang
Grenevej 4
6752 Glejbjerg
Tlf./Fax 75 19 83 73
Fyn: Jørgen U. Nielsen
Sybillesvej 50
5600 Fåborg
Tlf. 62 60 19 13

Tlf. 8736 2079
Fax 8736 2077

Hovedkontoret
8270 Højbjerg
Tlf. 87 36 20 79
Fax. 87 36 20 77
e-mail: dmf@dff-s.dk
Lars Gram:
87 36 20 70
Meta Nørgaard: 87 36 20 71
Danske Mejeristers Fagforening
Hovedkontoret
Rosenvangsallé 235, 8270 Højbjerg
Kontoret er åbent 8.30-16.00. Tirsdag lukket
Fredag 8.30-15.30.
Dansk Funktionærforbund
Serviceforbundet
Upsalagade 20, 2100 København Ø
Tlf. 70 15 04 00 , fax 70 15 04 05
Åbningstider:
Serviceforbundet: Hver dag kl. 9.00-16.00
Funktionærernes og Servicefagenes
A-kasse: Kl. 10.00-14.00. Lukket onsdag.
Fax 70 15 04 06
Socialrådgiverne:
Kl. 10.00-14.00. Lukket onsdag.

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

