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Formanden har ordet

MEJERISTEN

Solen skinner det er sommer, der er massevis af blommer. Med blå himmel og næsten 30 grader i skyggen, så kan man kun blive i godt humør.
Jeg tillod mig at holde en uges ferie for at kunne komme til DGI’s
Landsstævne i Haderslev, det i sig selv en kanon oplevelse, men om tirsdagen fik jeg en opringning der kan vække lidt bekymring.

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

Arla Foods har opkøbt Tholstrup, og så kan vi vel nok frygte at der skal
rationaliseres i den forbindelse. Vi kan kun håbe på det bedste, og hjælpe de medlemmer der kunne komme i klemme hvis et driftssted skal
lukkes.
Ændring af arbejdsmiljøloven, pas nu godt jer selv! Det er ikke længere
arbejdsgiverens ansvar alene hvis der sker en ulykke på arbejdspladsen,
det betyder øget risiko for straf og kan give bøder på flere tusinde kroner. (læs artiklen længere inde i bladet).
Som nogle måske har hørt, flytter hovedkontoret location. Så det bliver
en spændende tid vi går ind her efter sommerferien, jeg håber ikke flytteperioden vil medføre problemer for vore medlemmer. Vi vil på kontoret tage alle de forbehold der kan tages, så medlemmerne ikke mærker
at kontoret flyttes.
Som det kan ses længere inde i bladet, har flere af DMF’s afdelinger
gang i nogle arrangementer for deres medlemmer. Det glæder mig at se
den aktivitet der er kommet i afdelingerne, og det er mit håb at mange
medlemmer vil bakke disse arrangementer op.
I 3 afdelinger er et af emnerne arbejdsmarkedspension. Det kan have
stor betydning hvordan pensionen er skruet sammen. Det er værd at
tænke på hvor stor indbetalingen er, for de fleste af vore medlemmer
udgør pension 10,8% af lønnen (med en årsindtægt på 300.000,- kr.
kommer der 32.400,-kr. ind til pension). PensionDanmark gør meget
for at kunne servicere medlemmerne bedst muligt, lave omkostninger
og mange muligheder for at kunne vælge til eller fra.

»MEJERISTEN«
udgivet af Danske Mejeristers
Fagforening
Redigeret af Lars Gram
Vester Allé 7
8000 Århus C
Telefon: 70 150 450
Telefax: 70 150 455
Lars Gram: 87 36 20 70

www.mejeristen.dk
E-mail: dmf@dff-s.dk
Kontorets åbningstid:
Dagligt 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00

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

Sluttelig håber jeg alle har haft en god sommer, og er klar til arbejdslivets stress og jag.
Personligt glæder jeg mig til at tage fat på den udfordring der kommer i
forbindelse med flytningen, men også et kommende Als møde, hvor det
er mig der skal være drivkraften.

Lars Gram

Næste nummer udkommer
31. oktober 2006
(Materiale til næste nr. skal være
kontoret i hænde senest 10. oktober)

Nr. 3
Tirsdag den 8. august 2006
82. årgang
Forsidebillede:
Lars Gram ved Rosenvangs Allé 235
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Afdelingsindlæg
Nu er turen kommet til det Nordjyske med et lille
indlæg til Mejeristen. Jeg hedder Lars Lund og arbejder på Bislev mejeri som mejerist. Bislev mejeri er et
lille Feta mejeri med cirka 80 medarbejdere ansat. På
Bislev har vi lige haft den største krise i de 20 år jeg
har været ansat.
De her tegninger med Muhammed kostede 80 arbejdskammerater jobbet her af 26 mejerister, heldigvis er det ved at gå den rigtige vej og mejeriet er
begyndt at tage nogle kollegaer tilbage. Det er vores
store håb at være på samme niveau om et halvt år det
vil sige cirka 160 ansatte på mejeriet.
Her oppe i 902 Nordjyllandsafdelingen er vi fem medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen er geografisk fordelt med to fra Års mejeri og tre fra Bislev mejeri som
er vores to store medlems borge, det er vigtig at vi i
bestyrelsen er geografisk fordelt for at kunne hjælpe så
mange medlemmer som muligt. Bestyrelsen i Nordjyllandsafdelingen har haft det store generationsskift
for få år tilbage, og er nu klar til at kæmpe for Danske
Mejeristers fagforening oplevelse, »der skal kæmpes
hårdt hvis det skal lykkes«.
I afdelingens bestyrelse har vi to Tillidsrepræsentanter, en censor på Dalum, to i Feriefonden, en i
Miljøudvalget og Næstformandsposten i Danske
Mejeristers Fagforening det vil sige, at vi er en aktiv
bestyrelse som er meget interesseret DMF’s ve og vel.
Ved vores delegeretmøde i Horsens blev der valgt en
ny Formand Lars Gram, for vores fagforening og
landsbestyrelsen er også blevet en del yngre at se på,
og vi er kommet langt med generationsskiftet. Nu er
det utrolig vigtig at vores landsbestyrelse prøver at se
fremad og begynder at tænke på veje, der kan være
med til at beholde vores medlemmer, og modtage nye
medlemmer fra de mejerier hvor DMF i dag ikke er
særligt aktive.
TIL OS ALLE I DMF
Der er slået en streg i sandet. Lad være med at kigge tilbage for at se hvad der kunne gøres anderledes, men tænk
på hvad vi kan gøre godt i fremtiden.
Kursus i Esbjerg, pjecer, medlemskonkurrence osv. Vi
prøver hele tiden at finde på nye ideer som skal sætte
noget fokus på vores fagforening, det er også vigtig at
få fortalt vores nye medlemmer at der er meget kort
vej til toppen, det vil sige den første man har i røret er
vores FORMAND.

Det med at hverve medlemmer er der desværre
ingen der har en løsning på, men i fælles skab med
landsbestyrelsen, tillidsrepræsentanter og alle medlemmerne i fælles flok skal vi finde en god løsning, for
hvis vi ikke har Danske Mejeristers Fagforening til at
forhandle noget til fagtillæget, vil det gå i stå igen.
Der var været snakket en del om at nedlægge nogle
af de små afdelinger men efter min overbevisning er
det vigtig med 9 små afdelinger, fordi de har noget
kontakt med medlemmer, giver noget sammenhold,
oplyser om information fra forbundet osv. Det er vigtig at inddrage så mange som muligt i vores fælles projekt, DMF’s overlevelse. Jeg vil opfordre Formanden
til at give de afdelinger der desværre har en lille nedtur, en hjælpende hånd.
Vedrørende økonomi, vi har det som fast punkt til
vores landsbestyrelsesmøder, og forretningsudvalgets
møder at få snakket vores økonomiske situation igennem. I de tre år jeg har været med på dette plan er der
fundet mange besparelser, og der kommer flere.
Som søn af en landmand er man ikke opdraget med
et budget der hedder 600.000 kr. i underskud, derfor
prøver vi virkelig at finde nogle løsninger som kan
rette op på vores underskud. Forbundshuset i Højbjerg er blevet solgt for at spare på vores driftsomkostninger, spare renovering af huset og få penge fri
til investering som giver noget afkast. Der er også
flere gode grunde til ved at flytte ned på Vester Allé:
Forbundet har noget af deres A-kasse dernede
»bedre service til medlemmerne«.
Vi kan få noget hjælp til vores regnskab »billigere
regnskabshjælp«.
Meta vores kontorassistent, får nogle kollegaer »personalepleje«.
Til sidst angående økonomi, hvis vi kan holde medlemstallet på de 700, har jeg en tro og en forhåbning
på, at vi inden det næste delegeretmøde har et regnskab der går næsten lige op. Men der skal arbejdes
hårdt, og til tider tages beslutninger som ikke altid er
lige sjove.
Vores blad Mejeristen og vores hjemmeside
www.mejeristen.dk har fået et løft men alt kan blive
bedre, derfor har du nogle ideer eller fantastiske forslag vil vi meget gerne du sender en mail eller ringer
til en af os i forretningsudvalget. Poul Pedersen vores
webmaster, gør en rigtig flot stykke arbejde for at få
hjemmesiden til at køre og være opdateret.
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I Feriefonden har vi nok taget den største beslutning
i mange år, der tænkes på renovering af husene i
Kærneland. Der arbejdes pt. med at få de sidste løse
ender på plads, så murer og tømmer kan komme i
gang til efteråret.
Vi har haft det meste af vores feriefondsbestyrelse
på en frivillig »Gratis« arbejdsweekend i Kærneland
for at rydde de sidste ting op før sæsonen, jeg var selv
forhindret men det er da dejlig at se, at den nye feriefondsbestyrelse tror på fremtiden ellers ville de nok
ikke spilde nogle weekender på det.
Pensionisterne har holdt deres årlige træf på Kærneland og jeg var med som repræsentant for Feriefonden og Fagforeningen, vi havde bestemt i forretningsudvalget at Lars G. kun kiggede forbi en eftermiddag og aften, men så heller ikke mere da der meget
at lave på vores kontor, jeg skulle hilse at sige fra
Formanden at det ikke var fordi lysten manglede men
desværre tiden.

Det var virkelig en god oplevelse at så mange af
vores pensionister var så glade for dette ophold på
Kærneland.
Pensionist klubbens bestyrelses er virkelig nogle
ildsjæle som gør et kæmpe stykke arbejde for hele
Feriefonden, de hjælper med forårsrengøring osv.
Nu er det endelig kommet på plads med to dygtige
par, som henholdsvis passer Kærneland og Smørbøtten. Det har været vigtigt for os i bestyrelsen, at finde
nogen som har sjælen med i det.
Vi vil prøve at holde jer orienteret angående renovering på vores hjemmeside www.mejeristen.dk.
Der er blevet sat mange både i vandet, siden delegeretmødet nu er det på tide at stoppe op, og få dem i havn
så vi ikke lige pludselig ser nogle af vores ideer synke.
Med venlig hilsen
Lars Lund

Danske Mejeristers Fagforening

Til alle interesserede i Randers og Nordjyllands afd.

PENSION og GOKART
Vi afholder et medlemsarrangement angående gode råd om din PENSION.
Derefter vil der være mulighed for at køre gokart for dem som har lyst.

Program

Torsdag den 21. september klokken 18.30 på Års Mejeri vil Jacob B. fra Pension Danmark
fortælle, hvordan du får mest muligt ud af din Pensionsordning.
Kl. 18.30 Kaffe og brød
Kl. 18.45 Hvordan får du mest ud af din pensionsordning?
Herunder ordningens indhold, valgmuligheder osv.
Kl. 20.00 Gokart på Messevej 1
Kl. 22.00 Så er det nok tiden at komme hjem til familien igen.

Vores Formand Lars Gram vil være tilstede, hvis der er spørgsmål angående de ting, som er sket
siden sidst eller faglige problemer.

Det er gratis at deltage.
Tilmelding til Lars Lund Tlf. 61 66 70 58 eller på mail lars-lund@mejeristen.dk

Tilmeldingsfristen udløber 6. september.
Sommerhilsner
Peder W. Møller og Lars Lund
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Den Gamle By
Lørdag den 16. september indbyder afd.
Østjylland alle sine medlemmer med påhæng
til et arrangement i, Den Gamle By, Viborgvej
2, Aarhus.
Vi starter med at mødes ved indgangen kl.
13.00 (ved Viborgvej 2).
Vi går en tur i den smukke gamle by, ser på
udstillinger, gamle huse, hvor der arbejdes i
flere af husene som levende værksteder.
Kl. 14.30 samles vi i Simonsens Have for at
nyde kaffen.
Hele arrangementet koster kun 50,- kr. i entré.
Pga. økonomi er der deltager max. 30, først til
mølle princippet.
Tilmelding: Afd. formand Anne Marie,
tlf. 8653 1444.
Eller bestyrelsesmedl., Ove, tlf. 8654 2748,
Kurt, tlf. 7577 0021, Jørgen, tlf. 7586 3367,
Chresten, tlf. 7575 1157.
Tilmeldingsfrist er
senest den 11. september 2006.
MVH.
Afd. Østjylland
Anne Marie Jepsen

MEDLEMSARRANGEMENT
i DMF Sønderjylland
Fyld maven med god mad og hovedet med
gode råd om din pension.
På onsdag den 20. september afholder DMF
et medlemsarrangement på ’Slukefter Kro’ i
Vedsted. Der er lagt op til et spændende aftenarrangement med fællesspisning, indlæg om
din pensionsordning og en opdatering af, hvad
der rør sig i DMF.

PROGRAM
Kl. 18.-19.
Kl. 19.-21.

Kl. 21.-22.

Fællesspisning
Hvordan får du mest muligt
ud af din pensionsordning?
Herunder ordningens indhold,
valgmuligheder og servicekoncept.
Sidste nyt i DMF ved formand
Lars Gram.

Det er gratis at deltage. Du melder dig til hos
Brian Rahr Petersen på telefon 7462 1951 eller på
brian@mejeristen.dk.
Tilmeldingsfristen udløber den 6. september.
Vi glæder os til at se dig!

DMF’er valgt i Arla Foods Samarbejdsråd
Den sidste dag i maj, blev der afholdt Samarbejdsrepræsentantskabsmøde i Arla Foods.
På divisions mødet i Division Produktion blev Jan Hartvigsen fra Rødkærsbro Mejeri valgt ind i Samarbejdsrådet. På samme møde blev Claus Haugaard fra Aars Mejeri valgt som suppleant. Vi har ikke haft
nogle repræsentanter fra DMF valgt ind, siden undertegnede og Leo Lund trådte ud af Samarbejdsrådet,
da vi hver især forlod Arla Foods.
Både Jan og Claus ønskes et stort tillykke med valget, det er flot klaret.
Undertegnede synes det er godt at vore tillidsfolk kan gøre sig positiv bemærket, det tegner godt for
DMF og den fremtid vi skal bygge videre på.
Lars Gram
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Referat for Sjællands afdelings generalforsamling
Den 20. maj 2006 afholdtes generalforsamling for Sjællands afdeling. Generalforsamlingen blev afholdt på
Øllingegård Mejeri, hvor vi startede med at få en rundvisning på ’Godset’ og inde i mejeriet.
Morten som ejer Øllingegård Mejeri, fortalte lidt
omkring Øllingegård´s historie. F.eks. om dengang tjenestefolkene boede ovre på den anden side af vejen,
hvor de selv havde en lille vej op til huset. Mens den
store brede vej kun var til de ’fine folk’ når de skulle til
og fra ’Godset’.

Efter historierundvisning kom turen til selve mejeriet. På Øllingegård Mejeri produceres der konsum
produkter, som alle er økologiske. Vi så bl.a. skumsalen, hvor de har en rigtig gammel centrifuge, den kører
godt og giver mælken en skånsom behandling.
Rundvisningen sluttede inde i kølerummet, hvor der
blev udleveret flere forskellige produkter som vi så
kunne smage på.

Generalforsamlingen startede kl. 15.00, hvor formanden bød alle velkommen.
Dagorden og referat
1. Valg af dirigent og referent.
Asger Sletten blev valgt til dirigent, og referent blev Arne Hansen.
2. Beretning.
Der er i afdelingen 34 A medlemmer, 12 R medl. Og 50 pensionister.
På landsplan var der 692 A medlemmer ved årsskiftet.
Sagen på Vallø Saft omkring løn til et medlem er endnu ikke afsluttet.
På delegeretmødet i Horsens blev det vedtaget at 20% af formuen kan sættes i aktier,
og der blev valgt ny formand. Lars Gram blev ny landsformand for DMF,
og Ove Fuglsang blev valgt som formand for Feriefonden.
Formanden orienterede lidt omkring den ny overenskomst, hvilket der blev snakket lidt om.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab.
Regnskabet blev gennemgået af formanden, regnskabet viste et resultat på kr. –9531,74,
hvilket bl.a. skyldes medlemsarrangement og delegeretmødet.
Regnskabet blev godkendt.
4-7. Valg
Torben Madsen blev genvalgt som formand.
Asger Sletten blev valgt til bestyrelsen.
Oluf Gregersen blev valgt som best. suppleant.
Egon Kjøller blev valgt til revisor.
Lars Nielsen blev genvalgt som revisor suppleant.
8. Generalforsamling anno 2007 (Marienlyst)
Kærneland blev foreslået i stedet for Marienlyst.
Efter nogen debat blev der stemt om hvad der skal arbejdes videre med.
Kærneland blev foretrukket og Torben skal sammen med Lars Gram finde en weekend
hvor der er plads, og så kan generalforsamlingen holdes på Kærneland.
9. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.
10. Orientering v/Lars Gram.
Lars startede med at takke for opbakningen ved valget til landsformand. Han kom ind på flere forskellige ting bl.a. medlemstallet på landsplan, møde med mejerieleverne på Dalum, landsbestyrelsens vision,
økonomi, Feriefonden og et muligt salg af hovedkontoret.
11. Evt.
Hvad gør vi for at få flere medlemmer? Der blev talt løst og fast om dette emne. Der var tilfredshed
omkring placering af årets generalforsamling, godt at se Øllingegård Mejeri og en god rundvisning.
Referent
Arne Hansen
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Pas på ændring af

arbejdsmiljøloven
Kan betyde øget risiko for straf og give bøder på flere tusinde kroner
Det er ikke længere arbejdsgiverens ansvar alene, hvis der sker ulykker på arbejdspladsen.
En ny lov, vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti, gør det nemmere for arbejdsgiveren at slippe for sit ansvar og forhøjer samtidig muligheden for større bøder til de ansatte.
Arbejdsgiveren kan slippe for straf, hvis medarbejderne overtræder de sikkerhedsregler, der findes på arbejdspladsen, og han samtidig kan bevise, at han har sørget for, at alt er i orden.
Arbejdsgiveren har dog stadig det overordnede ansvar for og skal holde løbende øje med, at sikkerheden er forsvarlig på arbejdspladsen.
HAVNE I ET TOMRUM
I Dansk Funktionærforbund er holdningen den, at de nye regler er en unødvendig trussel mod de
ansatte. Dels mener man, at forebyggelsen af arbejdsulykker er truet, fordi man fremover vil være
mere fokuseret på at slippe for bøder, og dels mener man, at det fulde ansvar må følge med
arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet. Endelig frygter man, at de nye regler vil medføre
en del gråzoner, hvor medarbejdere, der kommer ud for en arbejdsulykke, vil havne i et tomrum,
mens man strides om, hvem der har skylden for ulykken.
De nye regler gør det vigtigere end nogensinde at:
- Sige til hvis du mangler viden, instruktion, uddannelse eller andre forudsætninger for at kunne
udføre dit arbejde forsvarligt.
- Sige fra hvis du mangler certifikat, værnemidler, hjælpemidler m.m.
- Sige til hvis du opdager en fejl eller en fare
- Sige til hvis du er i tvivl.
- Sige fra hvis du bliver bedt om at underskrive en instruks, du ikke forstår, eller som du ved er
ukorrekt.
I Funktionærforbundet forventer man flere politianmeldelser ved arbejdsulykker og opfordrer derfor til at medarbejderne ikke i misforstået loyalitet med arbejdsgiveren påtager sig hele skylden for en
arbejdsulykke.
Tænk dig om, før du udtaler dig til politi og domstole, sådan at du ikke kommer til at påføre eller
fritage for straf.
Kontakt altid din fagforening, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.
DFF-S Service, Lise Thorsen
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Hovedkontoret flytter
Landsbestyrelsen besluttede på et ekstra ordinært
møde den 7. juni 2006, at sælge hovedkontoret på
Rosenvangsallé 235 i Højbjerg, og flytte sammen med
forbundet på Vester Allé 7 i Århus midtby.
Hovedkontoret blev sat til salg gennem Nybolig,
efter at vi havde haft flere mæglere til at vurdere
huset. Nybolig virkede som de mest seriøse, og de
havde heldigvis sat prisen højest.
Det tog ikke mere end 3 dage at sælge huset, og det
blev solgt til prisen. Man kan så mene at prisen var sat
for lavt, men som skrevet havde vi flere mæglere til at
vurdere ejendommen, og vi valgte mægleren med den
højeste pris. Det betyder at huset er solgt for
2.900.000,- kr.
I forbindelse med flytningen skal der ryddes meget
op i alt det der er på kontoret. Alt som kan have historisk værdi vil naturligvis blive gemt. Det der ikke
umiddelbart kan være plads til på Vester Allé, kan
foræres til feriefonden så vore medlemmer kan få
glæde af disse bøger og lign. i Smørbøtten eller på
Kærneland.
På Vester Allé 7 får vi til huse sammen med flere af
forbundets andre landssammenslutninger. Det er
ESL, Århus afd., VSL, Midtjylland og Sanitørerne
Jyllands afd. Jeg tror fællesskabet kan blive til stor fordel for DMF, bl.a. med de synergi effekter der uvilkårligt vil komme. Fremover vil der altid være nogen
ved telefonen så medlemmerne kan få personlig betjening når de ringer.

Vester Allé 7 har 5 etager, ESL, Århus ejer stue etagen og DMF kommer til at bo til leje hos ESL, Århus.
Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet har også
til huse på Vester Allé, hvor de har 1 ansat til at varetag forbundets interesser (primært a-kasse). Der kommer til at være 9 personer ansat på adressen når DMF
flytter ind, ESL, Århus har 2 valgte og 1 ansat, VSL,
Midtjylland har 1 valgt (frikøbt), og Sanitørerne har 1
valgt og 1 ansat.
Flytningen vil give flere gevinster. Først og fremmest
vil vi få en besparelse på driften.
Huslejen er kun 1/4 af hvad Rosenvangsallé koster
at holde i f.eks. ejendomsskat, forsikringer, lys/varme
og vedligehold.
Et andet godt forhold er, at Sanitørerne har en deltidsansat ’Lonnie’ der bl.a. laver deres bogholderi.
DMF har lavet en aftale med Lonnie om at DMF
supplerer hendes timer, og hun laver vores bogholderi til en mere rimelig pris, end det vi betaler til
Revisions Instituttet.
Det at Meta og undertegnede får nogle kollegaer
på Vester Allé, tror jeg kun kan styrke DMF.
At vi på kontoret nu altid vil have en kollega at
kunne sammenligne med, og på den måde holde os
selv oppe i højeste gear. Vi vil kunne bruge de nye
kollegaer som sparringspartnere ved evt. sager og
problemstillinger. På den måde skulle vi gerne kunne
yde mere service til vore medlemmer.

Nye telefon numre
I forbindelsen med flytningen
bliver vi også nødt til at skifte
telefonnumre.
Hovedkontoret får tlf. nr.
70 150 450, med tryk 4 så får
man fat i Danske Mejeristers
Fagforening, det nye fax nr.
70 150 455.
Direkte tlf. nr. til Meta er
8731 4733, og direkte tlf. nr.
til Lars er 8731 4732.
Disse numre er gældende fra
den 1. september 2006.
Lars Lund sætter til salg skiltet i forhaven.

8

Lars Gram efter at solgt mærket var
blevet sat på til salg skiltet.

Lars Gram

19873-Mejeristen

28/07/06

12:26

Side 9

Feriefonden
I forbindelse med den store renovering, skal maleren i
gang med at male udvendigt.
Malearbejdet påtænkes begyndt efter sommerferien,
når feriehusene er frie.
Skulle malerens arbejde mod forventning være til
gene for feriefondens gæster, beder vi om forståelse.
Der kan selvfølgelig altid rettes henvendelse til opsynsmanden eller til kontoret i Århus.
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.
Bestyrelsen for feriefonden har på sidste møde,
blandt andet debatteret om Fonden selv skulle stå for
noget salg af brænde. Der er flere grunde til debatten,
lønsomhed, vedligehold og sikkerhed. Der prøves om
det er muligt at finde en lokal forhandler der vil sikre at
vore lejere altid kan købe brænde til brændeovnen.
Legepladsen har vi allerede fået meget ros for, det er
dejligt at se så meget liv en hoppepude kan give. Det er
meningen at den lille vippe og gyngerne også skal flyttes, så vi får hele legepladsen samlet. (billede)

Rengøring (HUSK HJÆLP DIG SELV)
Vi har ikke alle sammen den samme rengøringsstandard, men vi beder dig om når du har benyttet et af vore
feriemål at gøre rent efter sig selv.
Lejerne skal hele tiden huske på at den næste kollega
der kommer på besøg også gerne vil starte ferie, med at
slappe af.
Udlejningen for 2006 er her i skrivende stund allerede
højere end hele sæsonen 2005, hvilket må siges være
ganske udmærket. Man kan snart kun glæde sig til
næste sæson når renoveringen på Kærneland står
færdig.
Husk på vi i feriefonden har to perler at byde på,
Smørbøtten ved Ebeltoft og Kærneland på Als i det
sønderjyske.
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.
Udlejnings sæsonen slutter først til Nytår.
På Feriefondens vegne
Lars Gram
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Indlæg fra en midtjyde
Jeg hedder Lene Hoff, jeg er nyvalgt tillidsrepræsentant
på Troldhede mejeri. Jeg er for godt et år siden uddannet mejerist. Jeg har været voksenlærling, hvilket jeg er
glad for var muligt.
Jeg synes min uddannelse som mejerist har givet mig
utrolig meget, og det er ikke kun rent fagligt, men også
på det personlige plan, man får »ting ned i rygsækken«
på mejeriskolen som man kan bruge jobmæssigt og derhjemme. Samtidig med at man lærer en masse søde og
friske mennesker at kende både på skolen og på driftsstederne.
Jeg er 30 år, og har lige købt hus sammen med Jesper,
vi har endnu ingen fælles børn, men vi har Jespers 2
børn hver anden weekend og ellers så ofte som muligt.
Jeg blev valgt som tillidsrepræsentant i slutningen af
marts 2006, da Leo (tidligere tillidsrepræsentant DMF)
holdte. Jeg valgte at stille op efter at Leo og jeg havde
snakket lidt om hvad det var at være tillidsrepræsentant,
samt hvor vigtigt det er for medarbejderne på mejeriet
at vi stadig har en tillidsrepræsentant fra DMF. Ja så

tænkte jeg at jeg kunne jo prøve, så jeg stillede op som
den eneste på mejeriet.
På nuværende tidspunkt har jeg været på G1 og G2 på
Strandgården i uge 20 og 24. De 2 uger har givet mig
et bedre indblik i hvad jeg har begivet mig ud i, samt en
masse gode vejledninger i hvor jeg kan finde svar på
eller hjælp til nogle opgaver/ situationer man som tillidsrepræsentant kan komme ud i. Det har bestemt
været meget lærerigt og jeg er glad for at jeg tog springet, da jeg har fået meget ud af de 2 uger.
Det er nogle indholdsrige uger, selv om man har
undervisning til kl. 18.00 ind imellem. Jeg fik åbnet
mine øjne og lært andres hverdag at kende, når man
nu er så heldig at komme på kursus sammen med en
række andre faggrupper end sin egen. Jeg ser frem til
at komme på G3 og G4, hvor jeg helt sikkert igen vil
møde nogle søde og friske mennesker, mens der vil
blive stillet en række nye udfordringer op som skal
løses på bedste vis.
Lene Hoff

MEDLEMSKONKURRENCE
Vores lille medlemskonkurrence som blev bekendtgjort i sidste udgave af Mejeristen fik følgende
udfald:
Den heldige vinder blev Lene Hoff, Ikast, Lene havde flere chancer i konkurrencen idet hun havde
fået flere nye medlemmer meldt ind i Danske Mejeristers Fagforening. Det nye medlem som Lene
vandt med var Linette Væggemose, Vium Øst.
Linette og Lene vinder hver en uges ophold i Kærneland eller Smørbøtten uden for højsæsonen.
Tillykke med præmien.
Medlemskonkurrencen prøves endnu engang
Konkurrencen er meget let, du skal blot få et nyt medlem meldt ind i Danske Mejeristers
Fagforening.
Sørg for at hovedkontoret får dit navn og cpr.nr., ellers kan vi ikke vide, hvem der har fået indmeldt
det nye medlem.
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.
Præmien
En uges ophold udenfor højsæsonen i en af vore ferieboliger, til den der får et nyt medlem indmeldt og
til det nye medlem.
Konkurrencen løber fra den 1. august 2006 til og med den 15. oktober 2006, herefter er der lodtrækning.
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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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Nye mejerister
Dansk mejeribrug har nu fået yderlig 48 nyuddannede mejerister, der var 50 mejerielever der gik op til
eksamen, og kun 2 der må gøre endnu et forsøg, hvilket må siges være ganske flot.
Navne på de beståede mejerister i maj 2006, samt hvilke mejerier praktikken er gennemført på:
Dorthe Hedegaard Andersen,
Uggelhuse

Arla Foods, Hobro Mejeri
Arla Foods, Aars Mejeri

Anders Sloth Bendtsen, Nibe

Arla Foods, Bislev Mejeri, Nibe · Arla Foods, Aars Mejeri

Christian Spohr Bundgaard,
Holstebro

Borup Andelsmejeri, Gørløse
Arla Foods, Klovborg Mejeri
Arla Foods, Holstebro Flødeost
Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri

Lonnie Hirtz Christensen,
Middelfart

Sinai Landmejeri, Broby
Løgismose Mejeri, Broby
Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia

Michael Schmidt Hansen,
Christiansfeld

Arla Foods, Christiansfeld Mejericenter

Kasper Jans-Pedersen, Slagelse

Løgismose Mejeri, Broby · Arla Foods, Slagelse Mejeri

Frank Falberg Larsen, Nibe

Arla Foods, Bislev Mejeri, Nibe · Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup

Sandi Marie Madsen, Næstved

Hansens Flødeis, Jægerspris · Arla Foods, Slagelse Mejeri

Lajla Reenberg Nissen,
Taulov

Arla Foods, Klovborg Mejeri
Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia
Tholstrup Cheese A/S, Korsvej Mejeri, Fredericia

Kim Houen Pedersen, Løkken

Hirtshals Andelsmejeri · Nørager Mejeri

Kasper Rasmussen,
Holstebro

Arla Foods, Hjørring Mejeri
Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup
Arla Foods, Holstebro Flødeost

Peter Hillingsø Sørensen,
Holstebro

Arla Foods, Holstebro Flødeost
Arla Foods, Holstebro Mejeri

Navne på de beståede mejerister i juni 2006, samt hvilke mejerier praktikken er gennemført på
Mimy-Louise Andresen,
Sønderborg

Arla Foods, Klovborg Mejeri
Arla Foods, Branderup Mejeri

Brian Brøns, Viborg

Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri · Arla Foods, Holstebro Mejeri

Jens Lynge Christensen, Fårup

Nørager Mejeri A/S, Nørager · Arla Foods, Hobro Mejeri

Mette Guldfeldt Christensen, Odense

Arla Foods, Birkum Ost, Odense SØ · Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia

Toni Grønbæk Christensen,
Bjerringbro

Arla Foods, Vellev Mejeri, Ulstrup
Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri

Gert Steen Eriksen, Odense

Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia · Arla Foods, Birkum Ost, Odense SØ

Naders Fares, Toftlund

Arla Foods, Høgelund Mejeri, Vojens

Andreas Gaskin, Roskilde

Bornholms Andelsmejeri, Klemensker · Osted Mejeri, Roskilde

Mike Grønbæk, Videbæk

Arla Foods PLC, England · Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk

Tanja Kammersgaard Hansen, Vemb

Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro · Arla Foods, Holstebro Mejeri

Niels Peder Heiby, Skødstrup

Arla Foods, Brabrand Mejeri · Arla Foods, Vrinners Flødeost, Knebel

Christina Høxbroe Henriksen,
Herlev

Arla Foods, Slagelse Mejeri
Bornholms Andelsmejeri, Klemensker
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Michael Schmidt Hybschmann,
Toftlund

Arla Foods, Branderup Mejeri
Arla Foods, Samden, Aabenraa

Karsten Helleskov Jensen,
Herning

Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk
Arla Foods, Klovborg Mejeri

Stefan Pierre Jensen,
Nørskovlund

Nørup Mejeri, Bredsten
Arla Foods, Brabrand Mejeri

Tom Markussen Jensen,
Hadsund

Arla Foods, Høgelund Mejeri, Vojens
Vebbestrup Flødeis, Hobro
Arla Foods, Hobro Mejeri

Henrik Mejdahl Jeppesen,
Holstebro

Arla Foods, Holstebro Flødeost
Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro

Lars Cederholm Knudsen, Nibe

Arla Foods, Bislev Mejeri, Nibe

Jesper Kristensen,
Løgstrup

Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri
Arla Foods, Hobro Mejeri

Kirsten Buch Lundby,
Esbjerg

Cocio Chokolademælk A/S, Esbjerg N
Arla Foods, Esbjerg Mejeri

Jan Buus Madsen,
Holstebro

Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri
Arla Foods, Holstebro Flødeost

Jesper Marbæk,
Esbjerg

Arla Foods, Esbjerg Mejeri
Cocio Chokolademælk A/S, Esbjerg N

Dinny Momme,
Næsbjerg

Arla Foods, Esbjerg Mejeri
Arla Foods, Tistrup Mejeri

Mads Otte,
Haderslev

Arla Foods, Holstebro Mejeri
Arla Foods, Christiansfeld Mejericenter

Michael Leensbak Rasmussen,
Ørsted

Arla Foods, Falkenberg Mejeri, Sverige
Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri

Jette Rebbe, Tvis

Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk

Charlotte Schmidt,
Halkær

Arla Foods, Bislev Mejeri, Nibe
Arla Foods, Aars Mejeri

Jimmi Schmidt,
Kollund

Arla Foods PLC, England
Arla Foods, Bov Mejeri, Kruså

Massoud Shakari,
Aalborg

Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup
Arla Foods, Hjørring Mejeri

Jacob Svendsen,
Silkeborg

Them Andelsmejeri, Them
Arla Foods, Brabrand Mejeri

Per Georg Outzen Stage, Holstebro

Arla Foods, Hoco Mejeri, Holstebro

Linette Tougaard,
Svenstrup

Arla Foods, Hjørring Mejeri
Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup

Sevil Øzsinlak,
Fredericia

Arla Foods, Brabrand Mejeri
Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia

Bengt Tomas Nordström,
Visby, Sverige

Arla Foods, Visby, Sverige

Arnar Bragason,
Island

Island

Gudmundur Ørn Jønsson,
Island

Island
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Nye mejerister

fortsat

Massoud Shakari fik kåret sit projekt som det mest
spændende (valgt af projektvejlederne på DUC).
Massoud har gennem alle skoleperioderne været
mere end almindeligt interesseret i mejeribruget.
Dette har resulteret i mange spørgsmål, som han har
fået svar på. Nye spørgsmål på baggrund af disse svar
har vist, at Massoud har forstået de svar, han har fået.
Han har altid haft stor interesse i at forene teori og
praktik, og det har resulteret i, at han har valgt et projekt, der også indeholder en del forskning, da emnet
er så ualmindeligt som »Ost af rekonstitueret skummetmælk og frisk fløde«
Massoud Shakari opnåede ved svendeprøven den
28. juni 2006 den flotte og meget sjældne karakter ved
svendeprøverne, et 13-tal.
Uddrag fra dimissionsfest, af Bjarne V. Larsen, DUC

Der skal fra Danske Mejeristers Fagforening ønskes
tillykke med det flotte arbejde, og et stort tillykke
med uddannelsen til alle jer nye mejerister.
Lars Gram

Hele beretningen fra de 2 dimissionsfester kan på
grund af plads mangel i bladet, læses i deres fulde
længde på vores hjemmeside www.mejeristen.dk.

Thomas Johansen, formand for
Lærlingeudvalget og Massoud Shakari

Referat pensionisttræf 2006
Tirsdag d. 30-5-2006 gik turen til Kærneland. Vi
mødtes til et dejligt kaffebord kl. ca. 16.00.
Vi fik anvist huset hvor vi skulle bo og alt var i
orden i hus nr. 9.
Spisning i fælleshuset kl. 18.00. Gunnar Madsen
bød velkommen og vi mindedes Thomas med et
minuts stilhed.
Køkkenpersonalet var som altid vakse og serverede
en lækker 3 retters menu med vin til, derefter kaffe
med småkager og en lille en. Vores nye formand Lars
Gram var også tilstede og sagde et par ord.
Senere blev der lejlighed til en svingom hvor
Flemming Jørgensen fra Padborg spillede lige den
musik vi kunne lide, vi sluttede kl. 23.00.
Onsdag d. 31-5. kl. 7.30 mødtes vi. Flaget blev hejst
og flagsangen sunget. Derefter ind til et veldækket
morgenbord med en lille skarp til.
Så skulle vi på tur, bussen kom kl. halv ni, vi var
over grænsen og handlede lidt ind, derefter videre op
til Den Gamle Grænsekro. Jeg mener den er fra 1660.
Vi fik en lækker karbonade med tilbehør.
Vi skulle så se Taulov Mejeri, en god tur havde vi
derop, vores chauffør som hed Niels fortalte om
egnen vi kørte i og han kørte fra motorvejen og ad
mindre veje til Taulov.
Vi blev modtaget af Holger og Eigild som viste os
rundt på mejeriet og fortalte om det, i mine øjne var
14

det voldsomt stort, det var mere hyggeligt da vi fik en
sludder med en mejerist og ikke kun så den robot, pakkeriet var dog stadig bemandet. Hjemme kl. 18.10,
spisning kl. 18.30, så det var en hurtig kam gennem
håret og lidt deodorant under armene så var vi klar til
det store ta’ selv bord med øl, vand og snaps til.
Der blev fortalt historier og en sang blev sunget. Vi
er meget taknemmelige for alt det der bliver lavet for
at vi kan komme på denne tur, blandt andet er der
feriefonden, som var repræsenteret ved Lars Lund.
Ole fra Sjælland greb mobilen, ringede til en eller
anden og fik 1000 kr. fra Sjællands afd.
Det er svært at fremhæve nogle, men en stor tak til
alle, ikke mindst til alle dem som havde gjort det hele
klar til vi ankom.
Senere underholdt »Lidt af hvert« og ved 22.30
tiden var alle ved at være brændt ud.
Torsdag d. 1-6. Morgenmad kl. 8.00, vi får snakket
lidt, jeg tror alle havde det som jeg, vi har haft nogle
dejlige dage. En stor tak til personalet som har vartet
os op. Jeg håber det bliver til et gensyn, du kan sende
bud Gunnar så kommer vi.
Anny Jensen
Marsvej 8 B
8881 Thorsø

19873-Mejeristen

28/07/06

12:26

Fødselsdage
65 ÅR
Den 18. september 2006 fylder
Mogens Jensen, Gyvelvej 14D,
3.tv., 4000 Roskilde, 65 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Torben Madsen

Side 15

Den 30. oktober 2006 fylder Kurt
Nielsen, Voldbyvej 5C,-15, 8450
Hammel, 70 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Den 23. oktober 2006 fylder Ejner
Christensen, Hybenvænget 30,
6920 Videbæk, 80 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Peder W. Møller

Mogens Vorgod Kristensen

Den 05. september 2006 fylder
Poul Erik Baumann, Østervej 9,
7200 Grindsted, 70 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.
Ove Fuglsang

Den 13. september 2006 fylder Ove
Skyttegaard-Nielsen, Bøgebakken
9, 6900 Skjern, 65 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med
dagen.
Mogens Vorgod

Den 19. september 2006 fylder
Villy Pedersen, Nørregade 42,
6690 Gørding, 70 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.
Ove Fuglsang

Den 30. oktober 2006 fylder
Poula Pedersen, Anemonevej 14,
6600 Vejen, 65 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Anne-Maria Jepsen

Den 29. september 2006 fylder
Preben Haugaard, Okslundvej 38,
6650 Brørup, 70 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.
Ove Fuglsang

70 ÅR
Den 02. september 2006 fylder
Arne Petersen, Blichersgade 5,
6920 Videbæk, 70 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Den 20. september 2006 fylder
Bernt Svendsen, Erikkevej 40,
5700 Svendborg, 70 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

Mogens Vorgod

75 ÅR
Den 11. oktober 2006 fylder Tage
Vestergaard, Balle Kirkevej 71,
8600 Silkeborg, 70 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod

Den 29. oktober 2006 fylder Knud
Palle Nielsen, Lysholmparken 7,
4000 Roskilde, 75 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Torben Madsen

Den 22. oktober 2006 fylder Carl
Hansen, Møllevænget 7, 8881
Thorsø, 70 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod

80 ÅR
Den 28. oktober 2006 fylder
Kresten Pedersen, Lergård 135,
6200 Aabenraa, 80 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke med dagen.

85 ÅR
Den 04. September 2006 fylder
Lilly Sørensen, Nordre Ringvej 9
D, -3, 8550 Ryomgård, 85 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Peder W. Møller

Mærkedage speciel
Den 12. maj 2006 havde Astrid og
Bendt Hansen, Guderup (Feriefondens opsynspar på Kærneland)
guldbryllup. De to herlige mennesker gør et kæmpe arbejde for at
holde Kærneland i fineste orden.
Feriefonden og Danske Mejeristers
Fagforening ønsker et forsinket tillykke med dagen.
Lars Gram

Den 07. juli 2006 havde Bente og
Gunnar Madsen, Havrebjerg
(DMF´s forhenværende formand)
guldbryllup. Gunnar er formand
for DMF´s Pensionistklub, hvor
de begge er meget aktive ved
klubbens årlige træf.
Danske Mejeristers Fagforening
ønsker et forsinket tillykke med
dagen.
Lars Gram

Den 15. august 2006 fylder Villy
Nielsen, Næstformand i Dansk
Funktionærforbund Serviceforbundet, 60 år. Villy har gennem en
årrække været næstformand i forbundet, han kommer oprindeligt
fra Sanitørerne.
Danske Mejeristers Fagforening
ønsker tillykke med dagen.
Lars Gram

Brian Petersen
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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.

0902.

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

0905.

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

0906.

Dalum: Hovedkontoret

0910.

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

Tlf. 8736 2079
Fax 8736 2077

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

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

0917.

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

Danske Mejeristers Fagforening
Hovedkontoret
Vester Allé 7
8000 Århus C

0927.

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

0928.

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

0950.

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

Person nr.

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

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

Navn:

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

