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Formanden har ordet

Mejeristen

Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie.
Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder som
DMF’s Feriefond tilbyder. Denne sommer gik turen til Kærneland,
for så kunne hunden komme med. For familien Gram har det ikke
været rigtig sommer hvis ikke turen har gået til enten Smørbøtten
eller Kærneland.
Så med batterierne fuldt opladet, glæder jeg mig til efterårets
mange udfordringer.

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

Medlemssituationen
Der har været meget fokus omkring medlemsflugt i den danske fag
bevægelse de seneste par år.
Danske Mejeristers Fagforening har også mistet medlemmer,
hvis vi altså sammenligner tallene med dem der er 10 år gamle. I
2007 havde DMF faktisk en fremgang i medlemstallet, godt nok kun
beskedne 23 medlemmer sammenlagt, men trods alt en fremgang.
Det ser også fornuftig ud når kigger på tallene for 2008, foreløbig
holdes medlemstallet status quo.
Som formand for en lille fagforening som DMF, synes jeg det
er meget flot at vi kan holde skansen. Især når man tænker på, at
vi ikke har arbejdet målrettet i medlemshvervning det sidste år tid
pga. overenskomstforhandlingerne. Men som næstformanden skrev
i sit indlæg (der kom ud sammen med den nye overenskomst).
Landsbestyrelsen og alle vores tillidsvalgte har fået bragt DMF langt
hen af vejen, men vi er ikke kommet i mål.
Så kære medlemmer, I må gerne hjælpe med at udbringe bud
skabet om pension, løn under barsel, pæne lønstigninger, ikke
kommer af sig selv. Nej et stærk sammenhold i Danske Mejeristers
Fagforening er vejen.
”Lille og kvik er bedre end stor og doven” citat fra næstformanden.
Kursus for tillidsvalgte
Fra mandag til onsdag i uge 41, har alle DMF’s tillidsvalgte fået
muligheden for at komme på kursus.
Kurset har to emner, først agitation og derefter ikke mindst den
nye overenskomst.
For at kunne service DMF’s medlemmer bedst, er det vigtigt at vi
hele tiden hjælper DMF’s tillidsvalgte. Agitation hjælper den tillids
valgte til bedre at kunne bringe budskabet frem i lyset. Overenskomst
stoffet tja … det gir vel sig selv. Vigtigheden af at kunne hjælpe med
lemmerne hvis der opstår tvivl omkring lønnen, må ses som en af
den tillidsvalgtes vigtigste opgaver.
Det er mit håb at rigtig mange tillidsvalgte tag med på dette kur
sus, for stor deltagelse vil gavne DMF, og ikke mindst DMF’s med
lemmer. Vi styrker sammenholdet
Lars Gram
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Afdelingsindlæg
Afdeling Sønderjylland
Så blev det igen Sønderjyllands afd. tur til at
komme med et lille bidrag til mejeristen.
Denne gang har vi valgt at se lidt bort fra øko
nomien, og i stedet fokusere på alle de positive
ting der sker i det sønderjyske, og på alle de gode
kræfter vi har i afdelingen.
På oktober mødet 2007 i afd. besluttede vi at lave
en aktivitetsplan for 2008, som godt måtte koste
lidt da vi efterhånden nærmede os en formue på
90.000 kr. Aktivitetsplanen blev vedtaget med bl.a.
en Go-kart aften og en fisketur. Aktivitetsplanen
vender vi tilbage til i løbet af indlægget.
Julemødet November 2007
Traditionen tro havde vi til sidste bestyrelsesmøde
i 2007, inviteret alle TR, revisor og suppleanter
med til mødet. Rudi Hansen og Allan Skovbølling
havde ønsket at arrangere hele aftenen. Vi mødte
16 mennesker op på Taulov mejeri, hvor Rudi og
Allan tog imod. Vi fik en spændende rundvis
ning på mejeriet, og efterfølgende stillede mejeriet
lokale, vand og chokolade til rådighed til afhol
delse af mødet.
Efter mødet tog vi på en nærliggende kro til en
lille julefrokost, hvor vi havde et par rigtige hyg
gelige timer sammen. En stor tak til Rudi og Allan
for et spændende og vellykket arrangement.
Julemødet 2008 er planlagt til afholdelse på
Branderup mejeri.

Generalforsamling april 2008
Årets GF havde vi valgt at rykke ca. 3 uger i håb
om, at der lå et færdig forhandlet OK resultat
klar – det gjorde der som bekendt, endda et meget
fornuftigt af slagsen.
I år havde vi inviteret alle afd. formænd og
næstformænd, det havde Mogens Vorgod fra MidtVest, Kent Jørgensen og Keld Madsen fra Fyn taget
imod – tak til jer alle 3 for aktiv og positiv delta
gelse i vores GF. Vi havde valg til bestyrelsen, hvor
Hans Peter Nielsen på forhånd havde takket nej til
genvalg. Hans Peter har gennem mere end 30 år
været et stort og positivt aktiv for DMF, og han blev
hædret med klapsalve, gave og blomster til Sonja
(Hans Peter’s kone).
Sonja har altid stået klar med højt humør og
dejlig mad, når Hans Peter lagde hjem til vores
bestyrelsesmøder – en stor tak skal lyde til Sonja.
Der var kampvalg til bestyrelsen, og det havde
afd. formanden ikke lige forudset, så han fik
travlt med at lave stemmesedler. Den nye besty
relse fik følgende sammensætning. Formand
Brian Petersen, næstformand Paul Erik Thomsen,
sekretær Jonna F. Kirkmand, Allan Skovbølling,
Robert Lorenzen, Bjarne L. Nielsen (nyvalgt) og
Michael Hübschmann (nyvalgt). Derudover del
tager TR Steffan Hübschmann, Jimmi Schmidt,
Rudi Hansen og Hans Peter Nielsen i alle bestyrel
sesmøde som observatører. En spændende sam

HER KAN DIT NÆSTE JOB ANNONCERES
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Billederne er fra afdelingens medlemsarrangement på Vojens Gokartcenter. Før, under og efter.
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mensætning med en del rutine og masse af unge
kræfter. SUPER.
Der skulle vælges 2 nye revisorer, da Heinz
Schneider faldt for aldersgrænsen og Bent Madsen
ikke ønskede genvalg. Mette Andresen blev valgt
for 2 år og Per Jæger for 1 år. Tillykke til de nyvalgte
og tak til Heinz og Bent for mange år som revisor
i afdelingen.
Lars Gram orienterede om hvad der rører sig i
DMF, samt en grundig gennemgang af vores nye
OK. En rigtig god aften, hvor der blev debatteret,
hygget og grinet. Næste års GF er allerede under
planlægning – udover de sædvanlige punkter er
der næste år også formandsvalg og valg til delege
retmøde. Derudover har bestyrelsesmedlem i Arla
Foods Bjarne Bundesen sagt ja til at komme med et
spændende indlæg om, hvad der rører sig i toppen
af Arla Foods.
Go-Kart Maj 2008
Den 26. maj var alle medlemmer i Sønderjylland
inviteret til 2½ times gratis go-kart i Vojens. Det
havde 4 kvinder og 30 mænd takket ja til – fordelt
på 8 hold – 3 Bov, 2 Branderup, 1 Samden, 1 CMC
og 1 fra Taulov. Alle 8 hold var top motiveret og der
blev kørt ræs hele aftenen. Aftenen bød på flere
rekorder, bl.a.
– blev der sat ny bane rekord med hele 3 sek. af
Michael Hübschmann, og
– Per Jæger fjernede en 2 meter tyk dækvæg og jæv
nede et plankeværk på 3 meter med jorden – aldrig
set før på Vojens go-kart center, og endelig
– satte Thomas Hjort Madsen ny hastighedsrekord
i pit-område – da var aftenen tæt på at stoppe før
tid, heldigvis slap Thomas med en tids straf.
Efter 2½ times ræs sluttede løbet kl. 21:30 med
Samden som vinder ½ meter foran det ene Bov hold
– en helt utrolig afslutning, på en super aften på
Vojens go-kart center. Vinderholdet bestod at føl
gende medlemmer: Alex Hansen, Stig Brodesen,
Allan Eskildsen og Allan Skovbølling.
Fisketur i september
Midt i september afholder vi afdelingens sidste
medlemsarrangement i år, som Robert Lorenzen og
Jimmi Schmidt ønsker at arrangerer. Arrangementet

vil blive annonceret andetsteds i bladet, derfor vil vi
ikke komme nærmere ind på det her.
Robert og Jimmi er et godt eksempel på den
ånd og energi der hersker blandt vores tillidsfolk
i afdelingen. To medlemmer der helt frivilligt og
ulønnet vælger at lægge en masse tid og energi i et
medlemsarrangement. Præcis som Rudi og Allan
gjorde ved julemødet, og Jonna gør som referent
ved alle vores bestyrelsesmøder. Rigtig rigtig flot
alle sammen.
Poker 2008 / 2009
Som noget nyt er Fyn og Sønderjylland i øjeblik
ket ved at planlægge en pokerturnering for alle
medlemmer i DMF, som skal løbe af stablen første
gang ultimo 2008 eller primo 2009.
Planen er at der startes med en frokost, hvor
efter der spilles en pokerturnering. Vi håber tur
neringen kan blive en årlig tradition, med poker,
sjov, hygge og stor spænding om 2. pladsen.
Sønderjyllands afd. ser frem til et godt og posi
tivt samarbejde med Fyn’s afd. (der også har en
masse gode kræfter i afdelingen).
Pensionister
Vi må ikke glemme vores gode pensionist afd.
som styres med hård hånd af formand Astrid
Hansen. De skal igen i år samles på Kærneland
i 3 dage, hvor der er tilmeldt 25 pensionister.
Afdelingsformanden er inviteret til morgenkaffe
som han glæder sig meget til.
Afslutningsvis må vi også erkende vi har en
del huller, vi mangler akut tillidsfolk på både
Høgelund mejeri og Naturmælk. Det kunne også
være rigtig fint med en i Arla Foods repræsen
tantskab, men det er jo ting vi må arbejde videre
med.
Til sidst vil vi lige nævne at vi stadig har stor
fokus på besparelser i DMF, og løbende kommer
med forslag der til. Forslagene bliver ofte modta
get positivt i landsbestyrelsen, så det er jo rigtig
rigtig dejligt.

P.B.V
Brian Rahr Petersen
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Sagen på Bov Mejeri er desværre ikke løst endnu
Arla Foods har tilsyneladende meget svært ved at beregne de rigtige erstatninger til medarbejderne.
Danske Mejeristers Fagforening har sammen med 3F bedt om samtlige liste over hvad der er udbetalt,
så vi kan kontrollere Arla’s udregning.
Ligeledes har Arla Foods også svært ved at finde alle de medarbejdere, som skal efterreguleres. Der er
tale om både nuværende og tidligere ansatte, som det kniber med at finde adresser på. DMF forstår ikke,
at det skulle være et problem at finde adresser på nuværende medarbejdere i Arla Foods, selvom de ikke
er på mejeriet i Bov.
Arla Foods har tidligere erkendt, at medarbejdere på Bov Mejeri er blevet snydt for fridage, ligeledes
har de betalt bod i sagen.
Danske Mejeristers Fagforening råder derfor nu alle nuværende og tidligere medarbejdere på Bov
Mejeri til at kontakte hovedkontoret, hvis de endnu ikke har hørt fra Arla Foods, eller hvis de mener at
efterreguleringen ikke passer.
DMF kan træffes på tlf. 70 150 450, eller mail dmf@mejeristen.dk
Lars Gram

fisketur
Sønderjyllands afdeling inviterer hermed alle medlemmer samt familie til fisketur den 14/09-2008
Ved Rødekro Fiskepark
Østermarkvej 3
6230 Rødekro
Der er reserveret fiskesø nr. 4 fra solopgang til solnedgang, de morgenfriske er
velkomne til at være derude ved solopgang, dog forventer vi ikke at skulle se Brian
som kommer med lidt morgenmad før kl. 09.00.
Der vil ikke blive serveret middagsmad samt aftensmad for dem som stadig skulle
være derude, så derfor er det en god idé at sørge for lidt tørt samt vådt selv.
Tilmelding hos din tillidsmand på mejeriet eller Jimmi 20 35 73 15 /
Robert tlf. 22 90 27 67
Vi ser frem til en hyggelig dag med stor fremmøde
P.b.v.
Jimmi Schmidt & Robert Lorenzen, DMF Sønderjylland
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Danske Mejeristers Fagforening
Afdeling 902 Nordjylland

Der afholdes et arrangement for alle vores medlemmer.
Et kort møde og bagefter kører vi gokart.
Tilmeld dig og få nogle hyggelige timer sammen med dine kollegaer.

Vi mødes i Himmerlands Gokart Center i Års.
Torsdag den 11. september klokken 19.00 til et stykke brød
og lidt til ganen, derefter skal der køres racerløb.
Sidste frist for tilmelding er mandag den 8. september,
på mail Lars-Lund@mejeristen.dk eller TLF. 61 66 70 58.
Vi snakkes. Lars Lund

Gensynsdag på Aars Mejeri
TIDLIGERE MEDARBEJDERE PÅ AARS MEJERI INDBYDES TIL GENSYNSDAG
LØRDAG DEN 13 SEPTEMBER kl. 13.00.
Se hele indbydelsen på DMF’s hjemmeside www.mejeristen.dk
Med venlig hilsen,
Rikke Andersen og Arne Hansen
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Sundhedsordning til medlemmer af Danske Mejerister Fagforening ansat
under fællesoverenskomst på mejeriområdet
Fra den 1. juli er du blevet omfattet af PensionDanmark Sundhedsordning, hvis du er ansat på en
overenskomst mellem Danske Mejeristers Fagforening og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.
Ordningen betyder, at du kan få ubegrænset og hurtig hjælp, allerede når du mærker de første
symptomer på et problem i led, muskler eller sener. Sundhedsordningen er en del af arbejdsmarkedspensionen hos PensionDanmark.
Din pensionsordning i PensionDanmark er den 1. juli 2008 blevet udvidet med PensionDanmark
Sundhedsordning. Det betyder, at du nu har mulighed for at blive behandlet af en fysioterapeut,
massør, zoneterapeut eller kiropraktor, hvis du har eller får problemer med muskler, led eller
sener. Problemet skal være opstået i forbindelse med ens arbejde.
Lyt til din krop
Ondt i ryggen og andre lignende tilstande går som regel ikke over af sig selv – så det er en
god ide at lytte til sin krop. Hvis du tager problemerne i opløbet, kan du holde dig i gang på
arbejdsmarkedet i længere tid. Sundhedsordningen giver adgang til behandling, som du ellers
selv skulle have betalt for.
Sådan bestiller du tid
Det er nemt at komme i gang. Du
kan enten selv booke en tid på
www.pension.dk/sundhed eller ringe
og bestille tid på telefon 7010 0806.
Det er ikke nødvendigt at få en henvisning fra egen læge – og du kan
komme til senest fire hverdage efter,
at du har bestilt tid. Der er ikke loft
over antallet af behandlinger, som
foregår på sundhedscentre over
hele landet.
Her kan du få behandling
Behandlingerne foregår på godt 100
sundhedscentre, som ligger over
hele landet. Når man bestiller tid
første gang, vælger du selv den
behandlingsform, du tror, kan hjælpe dig. Første behandling bruges
så til at planlægge behandlingsforløbet. På www.pension.dk/sundhed
kan du se, hvilke problemer de
forskellige behandlere tager sig af.
Du kan også få det oplyst på telefon
7010 0806.
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Få mere at vide
Hvis du har spørgsmål, kan du læse mere på www.pension.dk/sundhed.
Du er også altid velkommen til at ringe til PensionDanmark på 7012 1330.
Telefonerne er åbne alle hverdage mellem kl. 8. og 21.

Fordelene ved PensionDanmark Sundhedsordning
›

Adgang til hurtig behandling.

›

Adgang til behandling uden lægehenvisning.

›

Adgang til behandlinger, du ellers selv skal betale for.

›

Hurtigere rask – kortere sygdomsforløb.

›

Forebygger, at problemer bliver kroniske og måske fører til førtidspensionering.

Fakta om pensionsordningen i PensionDanmark
›

Pensionsordningen består af pensionsopsparing og forsikringer, som hjælper dine medarbejdere ved kritisk sygdom, førtidspension og død. Det giver tryghed for medlemmerne
og deres familier.

›

Med 540.000 lønmodtagere som medlemmer er PensionDanmark landets største arbejdsmarkedspensionsselskab. Det kommer medlemmerne til gode i form af lave omkostninger.
Det enkelte medlem betaler i 2008 kun 387 kr. om året i administration, hvilket er blandt de
laveste omkostninger i branchen.

›

I perioden 2004–2008 har PensionDanmarks medlemmer fået cirka 31 pct. i rente efter
skat på deres opsparinger til alderspension.

›

Der er ingen, som skal tjene penge på pensionsordningerne – hele overskuddet går til
medlemmerne.
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DMF’s pensionistklubs årlige sommertræf
Korinth juni 2008
Tirsdag den 3. juni mødtes en flok på 52 forventningsfulde mennesker, som på grund af en godt brugt dåbsattest kaldes for pensionister. Træffet var som vanligt på Kærneland på Als med medbragt
godt humør.
Vi blev modtaget af en glad bestyrelse fra pensionistklubben som
sammen med et friskt køkkenteam stod klar med eftermiddagskaffen
og hjemmelavet lagkage.
Efter vi havde fået anvist vore huse og indrettet os for natten mødte
vi til en udsøgt middag kl. 18.30 med hyggepianist, som spillede
rigtig god musik hele aftenen.
Der blev overrakt en flot buket til træffets alderspræsident på 87
år.
DMF’s formand Lars Gram mødte også op for at hilse på, og fortalte
lidt om hvad der rørte sig i fagforeningen. Lars Gram berørte også
nødvendigheden af at der nu er indført et pensionistkontingent, det
er svært at få det hele til at løbe rundt under tidens økonomiske forhold. Der stilles krav til besparelser i DMF, hvilket også er fundet,
men landsbestyrelsen kom ikke udenom pensionistkontingentet.
Onsdag den 4. juni startede med flaghejsning, derefter morgenmad, og så kom bussen der skulle køre en os tur i det sønderjyske…
først en smuttur over grænsen med mulighed for køb af en sjat øl
el. lignende med hjem… derefter et besøg i Frøslevlejren hvor vi fik
en rigtig god orientering understøttet med billedmateriale det var
meget inspirerende til et længere besøg ved en senere lejlighed, der
kunne naturligvis ikke blive tid til at gå i dybden ved dette besøg,
tiden løber jo.
… Turen gik nu til en vel tillavet middag på Gråsten gamle kro med efterfølgende besøg i slotsparken som jo nok er et besøg værd selv om den tørre tid har taget hårdt på planterne.
Efter denne gode udflugtsdag var der linet op med buffet med alt godt til halsen og ”lidt af
hvert” underholdt os med sang og musik helt frem til sengetid … en rigtig god dag var slut.
Torsdag den 5. juni efter et veldækket morgenbord blev det tiden til at sige farvel til hinanden
og sige tak for et rigtigt godt samvær med fælles oplevelser på Kærneland og der skal lyde en
stor tak til bestyrelsen som arrangerede og ligeledes tak til det sjællandske køkkenteam.
For referat: Jørgen U. Nielsen
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Oplevelsen af forhandlingerne,
ved vores nye overenskomst
Det som er skrevet, er for min egen regning. Lars
Lund.
Del 2. fortsat fra sidste udgave af Mejeristen
Frisk og udhvilet, klar til to spændende dage
med de andre kollegaer fra NNF og 3F, allerede
fra starten blev der regnet og diskuteret om
sidste uges resultater, fordele til tillidsrepræsentanten, pension, erstatningsfridage osv. Man
skal lige huske på, at intet er godkendt før hele
overenskomsten er skrevet under af alle parter.
Chefforhandlerne fra de tre forbund, gav en
kort information om hvad planen var for de
næste timer, løn, anciennitet og scenetillæg. Så
gik turen ind til forhandlingerne med arbejdsgiverforeningen, og vi menige soldater, arbejde
videre med de udregninger omkring erstatningsfridage. Man skal have god tålmodighed,
må jeg sige.
Endelig tilbage, vores forhandlere havde
næsten ingenting med tilbage fra tre timers forhandlinger, så tænke man på, hvad h….. tænker
de på.
Erstatningsfridag giver desværre et stort problem, da man hæver åres normen med cirka to
dage dvs. at vi skal arbejde to dage mere om
året til normal løn. Ideer og forslag til at løse
problemet mellem de tre forbund. Fantastisk
at se, hvordan de tre forbund arbejder sammen,
en stor gevinst for vores fælles overenskomst.
Regnedrengene var vist ved at komme på overarbejde, for at finde den bedste løsning for alle.
Forhandlingsudvalget kom først tilbage lige
før planlagt aftensmad, med et mærkelig smil
på. Igen havde de forhandlet med arbejdsgiverforeningen uden noget stort gennembrud.

Det er virkelig hårdt at sidde på side linen og
der sker bare for lidt. Klokken 21.00 kom vores
forhandlere tilbage, igen med et sjovt smil på,
desværre kunne de ikke komme med noget konkret igen, man kunne mærke, at det var ved at
være alvor for vores forhandlere. Efter endnu en
tur i forhandlingslokalet, var vores forhandlere
og arbejdsgiverforeningen enig om, at det var
bedst for begge parter, at stoppe for denne gang
og tage hjem for at tænke over tingene.
Det skal ikke være tvivl om, det var dejlig at
komme rimelig tidlig hjem til familien, men
hvorfor ikke bruge tiden til noget konstruktiv
til alle parters fordel. Arbejdsgiverforeningen
skulle da helst være interesseret i, at få lavet et
resultat som deres ansatte kan leve med, da tilfredse medarbejder yder et meget bedre stykke
arbejde.

Den 26-2 dagen hvor begge parter havde
været hjemme for at tænke over tingene, heldigvis for det. Allerede efter første forhandling var
der kommet noget mere kød på programmet:
forskudt tid, pension, lørdagstillæg og timeløn.
Et udkast fra arbejdsgiverforeningen, som flere
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af repræsentanterne kun havde et smil til øverst
for, men det er jo en forhandling og nu var der
et udgangspunkt for vores forhandlere, så vi
kunne komme videre. Jeg syntes det har været
vigtigt over for de andre forhandlere fra 3F og
NNF, at gøre dem opmærksom på, hvad vores
medlemmer syntes har været meget vigtigt.
TIMELØNNEN da den kommer alle medlemmer til gode.
Efter den gode start blev der igen roligt i forhandlingerne mellem arbejdsgiverforeningen og
lønmodtagerne, deres udregner, havde ikke fået
det rigtige ben ud af sengen ellers er det stadigvæk et spil fra deres side. Hen på eftermiddagen
kom der skred i tingene og efter min mening,
en frit valgs ordning som virkelig kan bruges
til noget. Det bliver medlemmet som kommer
til at bestemme en masse i sin overenskomst og
det ønsker alle i dagens Danmark. Vores tillidsrepræsentanter vil også blive belønnet lidt for
deres arbejde med at gøre vilkårene bedre for
vores kollegaer i den nye frit valgs ordningen.
Sammenholdet imellem de tre forbund var
på daværende tidspunkt helt i top, og det bliver
en kæmpe gevinst for alle medlemmer i fællesoverenskomsten. Der køres kun en krig i denne
overenskomstforhandling endnu, og det er imod
arbejdsgiverforeningen.
Hele aftenen og meget langt ud på natten,
blev der forhandlet løn. Klokken 1.30 var vores
forhandlere stadigvæk inde ved arbejdsgiverfor-
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eningen og alle vi andre ventede med spænding,
da timelønnen var den største knast i forhandlingerne. Det er med stor tydelighed, at vi ikke
accepterer hvad som helst. På dette tidspunkt
af døgnet, kørte spillet oppe på 110 procent
selvom det havde været en meget lang dag for
begge parter.
Hele natten kørte spillet imellem arbejdsgiverforeningen og de tre forbund, på et tidspunkt
blev der talt med store bogstaver, ja man kunne
hører det over det halve af Pinenhus, men det
hjælper ikke så meget, når man har bagland som
skal stemme om det stykke arbejde som vi har
lavet. Klokken 6.00 om morgen indstillede man
forhandlingerne, med aftale om at starte op igen
klokken 11.00.
Toni har under hele forløbet, været meget
opmærksom på, at holde den rigtige kurs. Man
kommer med småstik piller til Lars G. Ove F.
og Lars L. Den rutine, som han har oparbejdet
igennem en menneske alder i forbundet, har
været ekstrem vigtig for Danske Mejeristers
Fagforening.
Stor ros til vores fire forhandlere, for stadigvæk at køre på den store klinge, når man tænker
på, at to til tre timers søvn er max hvad de fik
den morgen.
Rygterne var begyndt at løbe sidst på natten, først på morgenen om, at arbejdsgiverforeningen ville gøre en stor indsats for, at nå
til enighed med de tre forbund. Usandsynlig i
mine øjne men jeg havde heller ikke rutine til
at udtale mig om det. Efter at have været umenneskelig langt fra hinanden, begyndte der at
komme resultater på bordet og de gamle i faget
fik selvfølgelig ret.
Begge parter var ved at være lidt slidte i kanterne, så er det noget lettere at nå til enighed.
Hele formiddagen gik med at starte vores ide
omkring kompetenceløn. Da den var kommet
på plads gik tingene slag i slag. Klokken 17.30
den 28.2 havde de tre forbund og arbejdsgiverforeningen nået til enighed om en treårig aftale,

med rigtig mange forbedringer til alle vores
medlemmer.
Personlig syntes jeg, vi fik utrolig mange af
vores ønsker opfyldt denne gang. Der var et par
nederlag som vi måtte acceptere. Det første var
et weekendtillæg dvs. at få lavet lørdagslægget
om til en timesats, men desværre var vi ikke helt
enige med NNF, og derfor var det umuligt at
få det igennem inde ved forhandlingerne. Det
andet var overarbejde og forskudt tid, træls at
vi har tabt en voldgiftsag på problemet, dvs.
arbejdsgiverforeningen var godt klar over, at
de havde en god sag, og den ville komme til at
koste os ufattelig meget.
Tirsdag den 4 marts. sammenskrivning af
overenskomsten. Selv hvert et lille ord skulle
man være enig om. Heldigvis gik det smerte frit
og vi kunne gøre klar til overenskomstmøde på
Als.
Med meget kort varsel blev alle bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter kaldt sammen til
et orienteringsmøde. Vi mødtes som vi plejer
til et Als-møde dvs., til spejder frokost klokken
19.00 derefter var lidt kammeratligt samvær, og
en god debat om vores overenskomst.

Torsdag morgen startede vi med info til alle
fremmødte, Lars Gram fremlagde alle de resultater vi var kommet frem til.
Noget kritik måtte vi i forhandlingsudvalget
ligge ryg til, men det gør absolut ingenting. Jeg
følte at man lærte en masse af det, så vi bliver
endnu bedre til næste gang, hvis man da får æren
at repræsentere Danske Mejeristers Fagforening
igen. Kigger man på det samlede resultat, har
det været en stor gevinst at holde sammen med
de andre to forbund, arbejdsgiverforeningen har
ikke kunne spille os ud med hinanden. Jeg syntes
at vi har fået en fornuftig overenskomst de næste
tre år.
Tak til de andre forhandlere for nogle lærerige dage, og et godt samarbejde, der er til fordel
for alle vores kollegaer i fællesoverenskomsten.
Vi snakkes.
Næstformand i DMF Lars Lund

Det var så beretningen om hvordan overenskomstforhandlingerne forløb, set med næstformandens øjne.
Tak til Lars Lund for den fine gennemgang,
det kan næsten være svært at huske hele forløbet
og de mange timer ved forhandlingsbordet.
Jeg vil også her igen benytte lejligheden til
at takke hele DMF’s forhandlingsudvalg for et
fortrinligt samarbejde.
Lars Gram
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Besøg af arbejdstilsynet
Hovedkontoret fik i starten af juli måned besøg af arbejdstilsynet, på et screeningsbesøg.
Screening er en hurtig gennemgang af
virksomhedens arbejdsmiljø.
Formålet er at finde de virksomheder,
som har væsentlige arbejdsmiljøproble
mer og udtage dem til et grundigt tilsyn
– et tilpasset tilsyn.
Alle virksomheder bliver screenet.
Screeningsbesøget resulterede i en grøn
smiley, alt andet ville også være pinligt.
DMF’s smiley kan ses på Arbejdstilsynets
hjemmeside www.at.dk
Lars Gram

Fødselsdage
60 ÅR

65 ÅR

Den 31. oktober 2008 fylder
Bent P. Madsen, Buen 12, 6780
Skærbæk, 60 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 30. september 2008 fylder
Bente S. Kristensen, Sønderlund
14, 7100 Vejle, 65 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Den 29. oktober 2008 fylder
Knud B Pedersen, Rishedevej 8,
8765 Klovborg, 70 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Den 26. oktober 2008 fylder
Hanne Schou, , 60 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 25. september 2008 fylder
Kaj Hansen, Solsortevej 4, 8830
Tjele, 65 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Den 28. november 2008 fylder
Kresten Hansen, Blåmunkevej 3,
8450 Hammel, 70 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

70 ÅR

Den 09. oktober 2008 fylder
Kjeld Sørensen, Engsvang 8,
9500 Hobro, 70 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Brian Petersen

Lars Lund

Anne-Maria Jepsen

Martin Nybo Hansen

Den 23. oktober 2008 fylder
Edith Tiedemann, Hovedvej A1
43, 6740 Bramming, 60 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.
Ove Fuglsang

Den 11. november 2008 fylder
Poul Anker Petersen, Hemmeshøjvej 9, 4241 Vemmelev, 70 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Torben Madsen
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Anne-Maria Jepsen

Anne-Maria Jepsen

Martin Nybo Hansen

75 ÅR

80 ÅR

Den 26. november 2008 fylder
Orla Laursen, Pakhusvej 5, 8420
Knebel, 70 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Den 30. oktober 2008 fylder Kai
Christiansen, Lykkebækvej 6,
4672 Klippinge, 75 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.

Den 30. oktober 2008 fylder Ernst
Madsen, Rønnebærvej 19, 4990
Sakskøbing, 80 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.

Den 29. september 2008 fylder
Anna L. Madsen, Solbakken 27,
6800 Varde, 70 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.

Den 09. november 2008 fylder
Viggo S. Wadt, Kornvænget 17,
4673 Rødvig Stevns, 75 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.

Den 06. november 2008 fylder
Egon H. Nielsen, Hærvejen 201
B, 7323 Give, 80 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Den 18. oktober 2008 fylder
Launy Buhl, Møllegade 5, 6623
Vorbasse, 70 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.

Den 23. november 2008 fylder
Gunner Madsen, Krænkerupvej
64, 4200 Slagelse, 75 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.

Den 13. november 2008 fylder
Verner Beyer, Tårupvej 34, 5591
Gelsted, 70 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 11. november 2008 fylder
Erik E. Lassen, Skolevænget 2,
8740 Brædstrup, 75 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Martin Nybo Hansen

Ove Fuglsang

Ove Fuglsang

Kent Jørgensen

Torben Madsen

Torben Madsen

Torben Madsen

Torben Madsen

Anne-Maria Jepsen

95 ÅR
Den 18. september 2008 fylder
Sigurd Madsen, Bakkevænget 1
H, -3, 8983 Gjerlev J., 95 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Martin Nybo Hansen

Anne-Maria Jepsen

Danske Mejeristers Fagforenings tidligere formand, og nuværende formand for DMF’s
Pensionistklub Gunnar Madsen fylder 75 år den 23. november 2008.
Danske Mejeristers Fagforening vil gerne benytte lejligheden til at takke Gunnar for hans
altid gode humør, og ikke mindst hans engagement. Siger Gunnar ja til en opgave, bliver
opgaven altid løst til stor tilfredshed.
Danske Mejeristers Fagforening ønsker Gunnar Madsen tillykke med fødselsdagen, og
håber han får mange gode år fremover.
				
Lars Gram
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Hovedkontoret
Tlf. 70 150 450
Fax. 70 150 455
e-mail: dmf@dff-s.dk
Lars Gram:
87 31 47 32
Meta Nørgaard: 87 31 47 33
Danske Mejeristers Fagforening
Hovedkontoret
Vester Allé 7
8000 Århus C
Dansk Funktionærforbund
Serviceforbundet
Upsalagade 20, 2100 København Ø
Tlf. 70 15 04 00 , fax 70 15 04 05
Åbningstider:
DMF hovedkontoret: mandag-torsdag 9.00-15.00,
og fredag 9.00 -12.00.
Serviceforbundet: mandag-fredag 9.00-16.00,
lukket onsdag.
A-kassen: mandag-fredag 9.00-14.00,
lukket onsdag.
Socialrådgiverne: mandag-fredag 10.00-14.00,
lukket onsdag.

➔

Person nr.

Navn:

Adresse:

Tlf.:

Landssammenslutning:

Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten/feriehus i Kærneland (det IKKE ønskede overstreges)
I tiden fra lørdag den
til lørdag den
(ankomst fra kl. 14.00 – afrejse inden kl. 11.00).
Såfremt dette ønske ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den

til

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