MEJERISTEN
NR.2 | 89. ÅRGANG | 2012

O
Opstart af
OK 2013 SIDE 8
Efteruddannelse

SIDE 12-13

{ FORMANDEN HAR ORDET }

S

olen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde i. Foråret
er kommet til Danmark, med foråret kommer
også alle generalforsamlingerne i DMF.
Jeg har været på alle de afholdte generalforsamlinger, det er altid dejligt at komme til de forskellige
forsamlinger. Afdelingerne har hver deres måde at
gøre tingene på. Der har været en god spørgelyst
ved dette års generalforsamlinger. Det er mit indtryk at alle har fået svar på deres spørgsmål, og
der har været en god debat.
Når dette læses har der også været afholdt ekstraordinær generalforsamling i afd. 917 Østjylland,
med opløsning af afdelingen som eneste punkt på
dagsordenen.
Opløses afdelingen vil de enkelte medlemmer
blive ﬂyttet til en anden DMF afdeling.
Overenskomstforhandlingerne 2012 er afsluttet
med forlig, bl.a. har Industrien og HTS indgået forlig med meget beskedne resultater.
Der er stadigvæk krisetider hvilket også kunne
ses i de 2 årige overenskomster der blev indgået.
Så må vi se hvorledes det kommer til at gå i de
trepartsforhandlinger der i skrivende stund ikke er
gået i gang.
Fællesoverenskomsten i mejeribruget skal forhandles i foråret 2013, og der skal indsamles
ønsker og krav til hvad I som DMF medlemmer
gerne vil have igennem.

Der vil komme meget
omkring OK2013 i både
medlemsbladet, men også
på DMF´s hjemmeside
www.mejeristen.dk
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Afdelingerne vil på hver sin måde forsøge at komme ud til medlemmerne, og Als-mødet til oktober
bliver så dér DMF´s landsbestyrelse samler alle trådene til det, der bliver DMF´s krav.
De tre forbund i fællesoverenskomsten vil lave
en slagplan og tidslinie frem mod OK2013.
Der vil komme meget omkring OK2013 i både
medlemsbladet, men også på DMF´s hjemmeside
www.mejeristen.dk.
Medlemstallet var inde i en bølgedal i 2011, men
er kommet godt i gang i 2012. Tallene for de første
tre måneder har alle været positive.
Danske Mejeristers Fagforening har gode tillidsrepræsentanter med et engagement der lover godt
for vores lille fagforening. Lige en stor tak herfra.
LARS GRAM

{ NYHEDER }
Generalforsamling DMF afd. 910 Sjælland
Der afholdes generalforsamling på Slagelse
Mejeri den 6. juni 2012 kl. 17.30
Slagelse Mejeri
Karolinevej 1
4200 Slagelse
Vi starter med generalforsamling kl. 17.45 og
efter generalforsamlingen vil afd. gi´ smørrebrød.
P.G.A. bespisning skal I tilmelde jer senest 3
dage før generalforsamlingen til
Benny Pedersen tlf. 4750 0686
Christian Sørensen tlf. 2552 1664
Torben Madsen tlf. 3879 9450 eller 5157 3008

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

TORBEN MADSEN

Arbejdsmiljørepræsentanten
DMF er pt. i fuld gang med et større detektivarbejde. Det
har nemlig vist sig at der går arbejdsmiljørepræsentanter
rundt ude på virksomhederne der ikke er registreret.
To gange i løbet af de sidste par måneder har jeg været
i kontakt med en AMR der ikke var registreret hverken i
DMF eller hos Serviceforbundet.
Det er meget vigtigt at alle bliver registreret, for på
den måde at opnå beskyttelse i sit tillidshverv og få
informationer fra andre end sin arbejdsgiver.
Derfor vil jeg meget gerne bede DMF´er med et
tillidshverv om at sende en mail så registrene kan
ajourføres. Mailen sendes direkte til undertegnede på
lgr@forbundet.dk – LARS GRAM
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{ KURSER }

DMF kursus
E

fter velkomst af vores formand, havde Hans
Stougaard fået lovet til et bette indlæg. Hans
kommer fra Pension Danmark. Han har afløst Birthe som har været vores kontaktperson
igennem mange år.
Der blev informeret om ændringer i pensioner,
sundhedsordning osv. Det som var meget interessant, er et nyt tiltag „hurtigt diagnose“, der skal
hjælpe folk som har fået stillet en diagnose af en
læge, og så med at komme så hurtigt og godt igennem system Danmark. Er man så uheldig, så prøv

er indbetalt, osv. Jeg vil gerne opfordre alle vores
medlemmer til at kontrollere, at alt er i bedste
orden angående vores pension. Tror på, at det er
blevet endnu vigtigere, at få sat så meget som muligt til side til vores alderdom.
Til sidst kunne Hans med stor glæde fortælle at
Pension Danmark igen i år, er en af de førende angående pensionsafkast.
Så kom turen igen til vores Formand. Han havde
forberedt, at vi skulle i gruppearbejde vedrørende
spørgsmål angående fællesoverenskomsten. Det

at ringe på dette nummer tlf.: 7010 0806 eller kontakt jeres tillidsrepræsentant eller din afdeling.
En anden ting som Pension Danmark
har gjort bedre, er ny opsætning på
vores egen side i Pension Danmark. Alle medlemmer har
deres egen side, med info
om indbetalinger fra
driftsstedet, antal
kroner der

er noget af det bedste vi kan komme til at arbejde
med som tillidsrepræsentanter. Der er aldrig enighed om fortolkning af disse spørgsmål.
Eksempel på et spørgsmål. Arbejdsgiverens planlægning af den 24. december. Denne dag har alle
en mening om, måske fordi den er så godt betalt.
Der er ingen tvivl om, at arbejdsgiveren prøver at
ﬁnde alle de huller en overenskomst har på det
område.
Resten af dagen gik med spørgsmål og fortolkning af disse. Vildt godt at se den arbejdsiver fra
vores kursister.
Dag 2.
Lars prøvede at få lidt liv i os, angående de
ting som der var på programmet i går. Alle
fortalte om de oplevelser som var kommet
ind på tavlen. Positivt var den gennemgående holdning til forløbet.
Alle ud i gruppearbejde, for at snakke
om overenskomstideer. Lige for at
være sikker på, at ingen af vores læsere misforstår dette. Vi er ikke
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2012-02-27
„Alle har en mening
om tingene, så der blev
virkeligt byttet meninger på
kryds og tværs.
startet med den nye overenskomst endnu, idet det
altid starter med ideer ude fra medlemsmøder ude
i afdelingerne.
Lars var interesseret i at høre om, vores repræsentanters holdning til resultatet fra sidste
overenskomst. Hvad var til at leve med og hvad
var uspiseligt? Forhandlingsudvalget ﬁk nogle huk
men syntes at de kom på en konstruktiv måde, så
vi har noget at arbejde videre med. Skal man være
helt ærlig, så var den sidste overenskomst ikke noget forhandlingsudvalget kunne være særlig stolte
af, derfor er det rigtig vigtigt, at der bliver arbejdet
endnu hårdere denne gang.
Ude i vores gruppearbejde skulle der snakkes
om: Løn, tillæg, uddannelse, fonde og fritvalg. Det
er det sjove ved at være sammen med repræsentanter fra Danske Mejeristers Fagforening. Alle har
en mening om tingene, så der blev virkeligt byttet
meninger på kryds og tværs.
Der blev snakket løn og atter løn, men de andre
ting var også til debat.
Derefter skulle den røde tråd ﬁndes i DMF's
overenskomstforhandlinger. Medlemsmøde med
ens spørgeskema angående ideer til OK 2013. Vi
vil have mere struktur på vores køreplan eller som
man siger inde i byen, en strategi.

Samarbejdet i Fællesoverenskomsten var også til
debat. Fordele og ulemper var til åben debat, det
kunne få nogle af vores repræsentanter op i det
røde felt, men det er fordi man brænder for sit
arbejde. Information under forhandlingerne, OK
avisen og afstemningen blev vendt. Man skal ikke
pakke et dårligt resultat ind i vat. Frem med sandheden og så tager vi den derfra. Det kunne alle
blive enige om.
Sidst på dagen var medlemshvervning på programmet. Anders Mark Jensen var inviteret for at
give et indlæg om medlemshvervning SET MED
ANDRE ØJNE. Spændende at høre, hvordan en ung
mand ser på fagbevægelsen. Efter Anders´s mening,
er der utrolig meget vi kan blive meget bedre til med
håndtering af vores unge medlemmer. Der var meget fornuft i mange af de påstande Anders kom med.
Sidste gruppearbejde vedrørende medlemshvervning. Tre spørgsmål der skulle få os til at tænke på
et kæmpe problem i alle fagforeninger, og desværre
også i DMF. MEDLEMSTILBAGEGANG. Efter en god
snak i gruppen og derefter i plenum, var indstillingen at vi alle må hjem og arbejde videre for vores
fagforening. Der var på et tidspunkt et kvikt medlem som sagde, bare en mere og vi bliver ﬂere. Der
skal ikke så meget til at vende bøtten i vores fagforening. Hvor der er vilje, er der vej.
LARS LUND
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{ PENSION DANMARK }

Medlemmerne var næsten
8.000 gange på briksen i 2011

K

nap 8.000 gange sidste år lagde medlemmerne
krop til forebyggende behandling hos en kiropraktor, massør, fysioterapeut eller zoneterapeut.
I 2011 ﬁk 830 medlemmer i snit 9 behandlinger
med PensionDanmarks sundheds-ordning, som er
en del af pensionsordningen for medlemmerne i
Danske Mejeristers Fagforening. Ordningen giver fri
adgang til behandlinger, hvis man har problemer og
gener i led, muskler og sener på grund af arbejdet.
Formålet er, at medlemmerne med behandlingen
kan få taget små problemer i opløbet, inden de udvikler sig til kroniske skader.
”Der er al mulig grund til at glæde sig over, at
vores medlemmer ﬂittigt bruger sund-hedsordningen. For det betyder, at de har bedre mulighed for
at undgå fysisk ned-slidning, som er den hyppigste
årsag til førtidspension blandt vores medlemmer,”
si-ger formand Lars Gram, Danske Mejeristers Fagforening.
Flest ﬁk kiropraktorbehandling
for rygproblemer
5.000 medlemmer af Danske Mejeristers
Fagforening er omfattet af PensionDanmark Sundhedsordning. Den mest populære behandlingsform
i 2011 var kiropraktik efter-fulgt af massage, fysioterapi og zoneterapi. Det var oftest problemer i
hhv. ryg og arme, som medlemmerne ﬁk behandling for.
Fakta om PensionDanmark
Sundhedsordning:
- Hurtig behandling ved arbejdsrelaterede
problemer og gener i led, muskler og sener
Garanteret behandling inden for ﬁre døgn. I
akutte tilfælde er du garanteret be-handling
inden for 24 timer.
- Ingen lægehenvisning. Ingen
begrænsning i antallet af behandlinger.
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- Behandlinger tæt på dig. Mere end 120
sundhedscentre fordelt over hele landet.
- Bestil tid på pension.dk/sundhed, eller
ring 7010 0806 alle hverdage mellem
kl. 8.00 og 21.00.
- Telefonrådgivning. Bl.a. krisepsykologhjælp
eller misbrugsrådgivning – Ring 7010 0806.

Læs mere på
pension.dk/sundhed

ØVELSER FOREBYGGER
Jobbet som mejeriarbejder kan være hårdt for
kroppen. Derfor er det vigtigt, at du får rørt
kroppen hver dag, så du undgår skader. Med
nogle simple øvelser kan du være med til at
forebygge skader i led, muskler og sener. Se
øvelser på pension.dk/sundhed

Derfor ender medlemmerne
på førtidspension
Fysisk nedslidning er den primære årsag til, at medlemmerne må forlade arbejds-markedet i utide.
Når medlemmerne kommer på førtidspension, skyldes det som oftest lændesmerter, ryglidelser og
andre former for fysisk nedslidning. Det er nemlig disse såkaldte be-vægelsesapparatsygdomme,
der er den hyppigste årsag til, at medlemmerne må for-lade arbejdsmarkedet. Herefter kommer en
række af andre folkesygdomme. Det vi-ser en opgørelse fra PensionDanmark.

TOP 5-LISTEN SER SÅDAN UD:
1. Bevægeapparatsygdomme i knogler, muskler og bindevæv - fx gigt og dis-kusprolapser
2. Psykiske lidelser
3. Hjerte- og karsygdomme
4. Kræft
5. Sygdomme i nervesystem og sanseorganer

Brug sundhedsordningen
Som medlem i Danske Mejeristers Fagforening har du en sundhedsordning som en del af pensionsordningen i PensionDanmark. Ordningen giver fri adgang til behand-linger, hvis du har problemer og
gener i led, muskler og sener på grund af arbejdet. På den måde kan du tage små problemer i opløbet, inden de udvikler sig til kroniske skader, så du i værste fald må forlade arbejdsmarkedet.
Din pensionsordning sikrer dig hjælp
Danske Mejeristers Fagforening har i overenskomsten sikret medlemmer, der ender på førtidspension, en økonomisk kompensation via pensionsordningen i PensionDan-mark.
”Det er en meget stor hjælp, at vores medlemmer har mulighed for et supplement fra det offentlige. På den måde sikres de en økonomi, er de bedre i stand til at for-sætte en normal hverdag, også
selvom de ikke er i stand til at arbejde,” siger for-mand Lars Gram, Danske Mejeristers Fagforening.
Læs mere om dine forsikringer, hvis du bliver tilkendt førtidspension her.
www.pension.dk/da/Medlemmer/Sadan-kan-vi-hjalpe-dig/Du-skal-pa-fortidspension
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D.M.F. Sønderjylland afd. 0901
Afholder gokartarrangement og OK-møde på Vojens Gokart Center
for alle erhvervsaktive medlemmer af D.M.F. Sønderjyllandsafdelingen.
Arrangementet afvikles som et Le Mans løb.
Man kører 1½ time, teams mod teams. Vinderne er
det team, som har kørt ﬂest omgange.
Lav selv dit eget team, f.eks. af medlemmer fra
dit eget mejeri, og dyst mod teams fra et af de andre mejerier i Sønderjyllandsafdelingens område.
Et team består af 4 – 5 personer. Har du/I ikke
mulighed for at lave et helt team, vil bestyrelsen
være behjælpelig med at lave teams på Vojens Gokart Center.
Alt dette sker torsdag den 30. august 2012,
kl. 18.00 til ca. 21.00.

og drikke under mødet som afholdes i kantine på
Vojens Gokart Center.
Selve Le Mans løbet starter kl. 19.00.
Pris pr deltager: Gratis
Tilmelding er nødvendig, og skal ske senest den
19. august 2012, til din tillidsmand eller Teamchef
Brian Petersen tlf. 2099 9314.
Vel mødt. Bestyrelsen glæder sig til at se mange
medlemmer.

Før løbet afholdes et møde hvor DU kan komme
med input til næste års OK, der serveres lidt mad

Opstart af
Overenskomstforhandlinger 2013
Heldigvis er der snart overenskomstforhandlinger igen. Efter sidste gangs
forhandlinger skal den bare have endnu mere gas, derfor har Afdeling
902 Nordjylland valgt at holde opstartsmøde på Mou gokart bane.
Har du nogle gode ideer til overenskomstforhandlingerne, spise en pølse og give den gas på
gokartbanen, så er du meget velkommen torsdag
den 16. august 2012, kl. 18.00
Tilmelding på mail lars-lund@mejeristen.dk eller på
sms 6166 7058, senest mandag den 13. august.
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Denne gang er det
vores tur til at hæve
armene og vi SKAL
have førertrøjen på

{ FERIEFONDEN INFORMERER }

SÆSONEN 2012
Udlejningssæsonen startede fredag den 30. marts,
og løber helt frem til nytåret.
Det er efter først til mølle princippet, så vent
ikke for længe.

Kærneland, stranden kaldes endda Kærneland
strand. Annoncen kan også ses her i bladet.
Tjek med hjemmesiden om der er booket eller frit.
Hjemmesiden bliver opdateret løbende.

Prislisten for 2012 er i bladet på side 11.
DMF´s kontingentbetalende pensionister vil kunne
leje med pensionistrabat: Udenfor højsæsonen kan
der lejes til ½ pris på opholdsprisen fra mandag til
torsdag.
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).
Kærneland kan byde på 12 ﬁne sommerhuse med plads til 6-7 personer,
stort grønt område med masser
af plads og dejlig legeplads
med bl.a. hoppepude og
svævebane. En af Danmarks dejligste
badestrande er
kun fem minutters gang fra

Der er nyt på vej.
Der arbejdes i øjeblikket på et nyt bookingsystem,
så det vil være muligt at klare hele bookingen og
betalingen på en gang. Feriefonden håber dette vil
være en lettelse for fondens gæster.
På Feriefondens vegne
LARS GRAM

Medlem af Serviceforbundet
Så lej din feriebolig gennem DMF´s feriefond
Feriefonden har 12 sommerhuse, samt muligheden for at campere.
Kærneland er beliggende på Sydals.
Kærneland feriecenter har mange muligheder at tilbyde, bl.a. store grønne områder,
dejlig legeplads med bl.a. hoppepude og svævebane, og så er der kun fem minutters gang til en af Danmarks dejligste badestrande.
Sønderjylland og egnen omkring Als har mange muligheder for gode oplevelser.
Gå på opdagelse i Danfoss Universe, en ny oplevelsespark fyldt med lærerig teknik, naturfænomener og massevis af ”gør-det-selv-oplevelser”. En hyggedag med
børnene i Sommerland Syd hvor vandland, rutschebaneloop og sjov i timevis næsten er en garanti.
Historiens vingesus hviler også over Sønderjylland som grænseregion. Nævnes kan
bl.a. Dybbøl Mølle og skanserne, der blev bygget før de slesvigske krige. Sønderborg Slot hvor Christian d. 2. blev holdt fangen, eller Gråsten Slot med den ﬂotte
park og Dronning Ingrids mange ﬂotte roser.
Hvis naturen trækker, kan Sønderjylland byde på store forskelle fra østkystens
skrænter og bakker, til marsklandets helt ﬂade landskab. Marsken fra landets ældste
købstad Ribe og ned til Højer Sluse er helt unik og bestemt et besøg værd.
Muligheden for en shoppetur i Tyskland er kun en lille køretur fra Kærneland.
Hvert hus er indrettet med to værelser, stort køkken-alrum m. brændeovn, bad/ toilet, samt en lille terrasse. Der er radio og fjernsyn med
DR1, TV2 og diverse tyske kanaler.
Der er 7 sovepladser i hvert sommerhus.
Campingpladsen på Kærneland har 8 pladser, og fælleshuset
har alle nødvendige faciliteter for en god campingoplevelse.
Fælleshuset kan også bruges til mødeaktiviteter eller
familiesammenkomster. Der kan sidde op til ca. 65
personer, uden man sidder lårene af hinanden.
Kærneland
Kegnæsvej 69
Skovby
6470 Sydals
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Prisliste 2012

Øvrige medl.

kr.

kr.

600,00

600,00

DMF medl.

600,00

400,00

Ugerne 27 - 32

kr.

kr.

Højsæson

500,00

500,00

Ugerne 27 - 32

kr.

kr.

Højsæson

500,00

330,00

Kærneland:
kr.

500,00

500,00

kr.

kr.

kr.

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

500,00

350,00

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

kr.

kr.

kr. 2.800,00

kr. 3.500,00

400,00

60,00

400,00

kr. 2.950,00

350,00

kr.

kr. 3.100,00

kr. 2.500,00

kr.

kr.

kr.

kr. 2.300,00

kr. 2.300,00

75,00

400,00
kr. 1.725,00

kr.

200,00

475,00

250,00

Leje af feriehus pr. uge

900,00

kr. 1.200,00
60,00

kr.

kr.

kr.

Leje af feriehus ejendommen pr. uge

kr.

kr.

350,00

kr.

Leje af feriehus weekendophold ( fredag kl.14.00 -mandag kl.11.00 )

75,00

kr.

Leje af feriehus ejendommen pr. overnatning (fre.- søn.)

Leje af ejendom weekendophold ( fredag kl.14.00 -mandag kl.11.00 )

kr.

150,00

475,00

Leje af feriehus ejendommen pr. overnatning (søn.- fre.)

Elforbrug er sat til kr./ dag

kr.

kr.

Afbestillingsgebyr

Kontingent for passiv medlemmer pr. år.

Hunde gebyr campingplads

Hunde gebyr huse

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

200,00

200,00

300,00

100,00

200,00

kr.

kr.

kr.

kr.

200,00

200,00

100,00

200,00

kr. 1.100,00

kr. 1.400,00

Campingpladsen pr. overnatning

Elforbrug er sat til kr./uge

Rykkerbreve pr. brev

For DMF´s kontingentbetalende pensionistmedlemmer er der mulighed for rabat. (mandag - torsdag til halv pris udenfor højsæsonen)

I højsæsonen lejes der kun på ugebasis, med mindre der ikke er fyldt helt op. Enkelt dage udlejes i højsæsonen først ca. 14 dage før.
I kærneland er der mulighed for at lejer, udenfor hovedferien, kan leje indtil ﬂere huse, og i forbindelse hermed at kunne benytte fælleshusets faciliteter
mod et beløb af kr. 750,00.
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KRISE OG
ATTER KRISE
- men denne gang er det ikke
økonomien der er problemet

det er tilmelding til vores efteruddannelse på Kold College som er helt i bund.

T

ilmeldingssituationen til AMU-kurserne på
Kold College er uændret det vil sige helt i
bund, undtagende de obligatoriske kurser:
”Transport af mælk og mejeriprodukter” og ”Mejerihygiejne og egenkontrol”.
De andre kurser er aﬂyst på grund af for få
tilmeldte. Det lykkedes dog at stable kurset Procesoptimering på benene, men det var ikke en
succes, idet den oprindelige underviser ”gæstelærer” ikke kunne deltage på kurset. Det har Kold
college taget ansvaret for, men træls da den giver
meget dårlig omtale.
I 2011 havde der været tilmeldt 40 kursister til
ikke obligatoriske AMU-uddannelser. Ud af et potentiale på 910 mejerister i alt, man må erkende at
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der skulle være muligheder for at få nogle kurser
op at køre.
Den manglende kursusaktivitet er et generelt problem for Levnedsmiddelafdelingen på Kold College.
Kold College oplyste, at evalueringen i 2011 af
AMU-kurser på Kold College viser, at mere end 90
pct. af kursisterne er enten meget tilfredse eller tilfredse med AMU-kurset.
Funktionsgruppen har diskuteret den manglende
tilslutning til AMU-kurserne. Der var enighed om,
at der var tale om gode og relevante kurser. Der er
ingen som kan modsige dette idet de sidste par år er
blevet brugt på, at opgradere disse kurser og de er
ikke blevet kørt siden. Gæstelærer, to til tre dags kurser osv. Mange tiltag er gjort men ikke prøvet endnu.

Blandt årsagerne til at så få tilmeldte sig
kurserne blev følgende nævnt:
Da AMU-kurser ikke længere kan være virksomhedsrettede, kan de have svært ved at matche
driftsstedernes behov.
Der afholdes en række interne kurser på
driftsstederne, som bl.a. arrangeres af maskinleverandører o.l., og som derved bliver meget målrettet
driftsstedernes behov.
De enkelte driftssteder er p.t. underlagt besparelser, og der skæres ofte først på kursusaktiviteter.
Kurser i Lean og SAP tager ca. 75 pct. af kursusbudgettet.
Kompetencefondens arbejde med ”Individuel
kompetence-afklaring” og ”Forberedende voksen
undervisning” kan evt. også tage fokus fra AMUkurser.
Der mangler pres fra ledelsen med hensyn til at
sende medarbejdere på AMU-kurser.
Der fokuseres p.t. internt i Arla Foods på de formelle uddannelser til mejerist og mejeriingeniør,
hvor der gøres et stort arbejde for at rekruttere
til uddannelserne og tilpasse uddannelserne mod
branchens behov.
Der er p.t. ikke tilslutning til at udarbejde en obligatorisk kvoteordning.
Der gøres ikke reklame for kurserne blandt kollegaer, da kurserne aﬂyses, og ingen derfor kan komme
tilbage fra kursus og anbefale det til andre.
Driftsstederne stopper med at tilmelde kursister
til AMU-kurser, når de alligevel altid aﬂyses.
Funktionsgruppen havde følgende forslag til
tiltag, som kan være med til at fremme deltagelsen på AMU-kurser:
Det undersøges, hvad de enkelte driftssteder har
fået ind af kursusønsker de seneste par år. Det
forsøges at koordinere ønskerne, således at ﬂere
AMU-kurser kan gennemføres.
Det vurderes, om ﬂere af kurserne skal gøres
obligatoriske – f.eks. at man som nyansat skal have

kurset ”Introduktion til mælk og mejeri”.
At der sammensættes et obligatorisk kursusforløb, som alle medarbejdere inden for
funktionsgruppens område skal have gennemført
inden for deres tre første år på driftsstedet.
De elevansvarlige får deres hukommelse opfrisket
med jævne mellemrum – f.eks. at man tager kurset
”Parametre ved ostefremstilling”, hvis den elevansvarlige arbejder på et ostemejeri.
Kursister, hvis kurser aﬂyses, tilbydes andre relevante AMU-kurser.
Hvis der mangler kursister, for at et kursus kan
gennemføres, udpeges relevante medarbejdere til
at deltage i kurset.
Funktionsgruppen Mejeriproduktion var enige
om, at den manglende kursusaktivitet på AMUområdet sættes på dagsordenen videre i systemet.
Såfremt de ikke er indstillet på, at der iværksættes
tiltag til at opnå et tilstrækkeligt antal kursister til,
at ﬂere AMU-kurser kan gennemføres, anbefaler
gruppen, at den nedlægges. De obligatoriske kurser
fortsætter uændret, men øvrige AMU-kurser udbydes ikke længere. Endvidere vil der ikke blive brugt
tid og penge på at udvikle yderligere kurser.
LARS LUND

Det bliver en bombe under vores mejeribrug, hvis
vi IKKE kan meget mere end dem fra Østeuropa.
Hvorfor skal arbejdsgiveren så vælge den løsning
som koster mest. Husk vi skal have noget at sælge
i en overenskomstforhandling. En ting som er meget vigtig er KOMPETENCE.
Dette er mere vigtigt end vi tror, da vi skal være
et skridt foran vores konkurrenter.

Der gøres et stort arbejde for at rekruttere til uddannelserne og tilpasse uddannelserne mod branchens behov
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60

år

Den 07. juni 2012 fylder Britta Jensen,
Nørregade 74, 6670 Holsted, 60 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen.
– JAN SØNDERGAARD JENSEN

75

år

Den 26. juni 2012 fylder Astrid Hansen,
Jeppesdam 34 A, Guderup, 6430 Nordborg, 75 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med
dagen.
– BRIAN PETERSEN

Den 21. juni 2012 fylder Ove Mastrup Hansen,
Sønderkær 287, 7190 Billund, 60 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen.
– JAN SØNDERGAARD JENSEN

65

år

Feriefonden vil gerne takke Astrid Hansen for den
store arbejdsindsats hun gør som den ene del af
opsynsparret på Kærneland.
Det er altid en stor fornøjelse at komme til Als, når
Kærneland ser ud som det gør efter du og Bendt
først har haft ﬁngrene i Kærneland.
På feriefondens vegne vil undertegnede gerne ønske dig et stort tillykke med din 75 års fødselsdag.
– LARS GRAM

Den 30. august 2012 fylder Flemming Bak
Thomasen, Bekkasinvej 2, 8920 Randers NV, 65 år.
Randers afd. ønsker tillykke med dagen.

Den 09. august 2012 fylder Gunnar Pedersen,
Sverrigsvej 8, 7200 Grindsted, 75 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen.

– MARTIN NYBO HANSEN

– JAN SØNDERGAARD JENSEN

70

år

Den 13. august 2012 fylder Egon Smedegaard
Kjøller, Asgård 12, 3600 Frederikssund, 70 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen.
– TORBEN MADSEN

Den 19. august 2012 fylder Jens Peter Ladegård
Rasmussen, Rosavej 31, 7160 Tørring, 70 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke med dagen.
– ANNE-MARIA JEPSEN

Den 24. juni 2012 fylder Knud Poulsen,
Helmsvej 21, 8870 Langå, 70 år.
Randers afd. ønsker tillykke med dagen.
– MARTIN NYBO HANSEN
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Den 07. juli 2012 fylder Ib Baltzer Jensen,
Fasanvej 4, Allested, 5672 Broby, 75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
– KENT JØRGENSEN

Den 10. september 2012 fylder Jens Karl
Jakobsen, Broholmvej 16, 5672 Broby, 75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
– KENT JØRGENSEN

80
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Den 29. juli 2012 fylder Svend Aage
Christensen, Sydparken 34, 6520 Toftlund, 80 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med
dagen.
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– BRIAN PETERSEN

Den 31. juli 2012 fylder K. Gustav Pedersen,
Peter Kaads Vej 12, 6400 Sønderborg, 80 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med
dagen.
– BRIAN PETERSEN

Den 29. juni 2012 fylder Jens Kristian Jensen,
Bårupvej 4, 7950 Erslev, 80 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
– LARS LUND

Den 08. juli 2012 fylder Peder Villy Pedersen,
Kirkevej 10 D, 4241 Vemmelev, 80 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen.
– TORBEN MADSEN

85

år

Den 28. september 2012 fylder Børge Thomsen,
Enghavevej 4 B, 9631 Gedsted, 85 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
– LARS LUND
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