Mejeristen
side 3

AFDELINGSINDLÆG
side 8

Hjælp hjælp!!!

Nummer 3 – September 2009 – 86. årgang – Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Formanden har ordet

Mejeristen

Sommer, sol og varme er nok ikke det sommeren 2009 vil blive husket
mest for, men så kan man håbe på en god sensommer.
Jeg har brugt min egen ferie på at flytte hele familien til Strib, Fyns
land, men jeg vil nu altid forblive sønderjyde ;-)
Jeg glæder mig til alle efterårets mange gøremål, og de arbejdsopgaver der følger med. Så selv om sommerferien har været fysisk hård, er
alle batterierne klar til kamp.

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

Delegeretmøde
En af de helt store arbejdsopgaver her i efteråret er naturligvis delegeretmødet den 2. oktober.
Alle afdelinger har nu indsendt, hvem de har valgt til at præsentere deres
medlemmer på delegeretmødet, her i blandt mere end blot en enkelt af
hunkøn, hvilket jeg finder ganske naturligt og godt for DMF.
Den skriftlige beretning er næsten klar, og mangler lige den sidste
afpudsning. Der ligger et stort arbejde i at skrive, sammensætte og finde
de ting der skal med i en sådan beretning, og jeg håber virkelig at alle
delegerede vil læse beretningen nøje, da det vil kunne danne grundlag
for en god debat.
Hvilken retning skal Danske Mejeristers Fagforening bevæge sig i? Det
er nu I har muligheden for at gøre jeres indflydelse gældende. Inde i
bladet vil man kunne se hvem de enkelte afdelings generalforsamlinger
har valgt som delegerede.
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.
Kort før sommeren fik DMF sammen med de øvrige forbund en meddelelse om, at sekretariaterne hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
(MA) og SALA ville blive sammenlagt.
Hvad arbejdsgiverne gør, er naturligvis helt deres egen sag, men jeg
kan da godt se et par udfordringer som kunne dukke op. Alene det faktum at vi som forbund i en sag, skal sidde over for de samme personer i
først mæglingsmøde og dernæst fællesmøde …
Det nye fælles sekretariat skal på sigt have til huse på Axelborg i
København, og ledes af adm. direktør Nils J. Andreasen.
Der kommer en række nye personer, idet sammenlægningen har haft
den betydning at konsulenterne Mads Mark Christensen og Marianne
Eltong Gade fratræder. Ligeledes har MA’s direktør Morten Gass valgt at
søge nye udfordringer.
Nu havde forbunds kollegaerne og jeg ellers lige lært hvordan
Marianne, Mads og Morten skulle takles ;-)

Lars Gram
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Afdelingsindlæg
Indlæg fra Randers afd. 927
Da vi i 2006 havde generalforsamling blev der skiftet
ud på formands posten. Jeg var dog valgt ind i bestyrelsen i 2005 men det hele var stadig helt nyt og lidt
spændende. Der var også kommet andre nye ind i
bestyrelsen. Vi var på det tidspunkt ca. 45 medlemmer. I bestyrelsen blev vi hurtigt enige om at vi skulle
gør noget for at få fat i nogle flere medlemmer. Det er
en lang og sej kamp for at få nye medlemmer. Der blev
gjort mere opmærksom på vores generalforsamling.
De fik også en lille gave når de kom. Denne ide har vi
tyvstjålet fra afd. Nord. Når man så ser tilbage på den
sidste generalforsamling hvor vi var 15 stk. mod tidligere ca. 10 er jeg ganske godt tilfreds. Selvfølgelig kan

Mit mål er, at hvis bare 50% af afd.'s medlemmer ville
komme og deltage så havde det været kanon godt.
I vores lille afd. ved vi hvor meget det vil sige at have
aktive tillidsrepræsentanter og medlemmer på de
forskellige driftssteder. Afdelingen har nu ca. 60
medlemmer en fremgang på knap 30%.
Det er vi i afdelingen ret godt tilfredse med, at det er
gået den vej. Som formand håber jeg at der stadig vil
komme et nyt medlem engang imellem, hvilket nok
skal ske idet afdelingens tillidsrepræsentanter på
driftsstederne er helt fremme i skoene.

det altid blive bedre, men det viser bare hvor vigtigt
det er at have en afd. der er synlig og gør opmærksom
på sig selv. Vi fik også et samarbejde i gang med afd.
Nord om at lave et medlemsarrangement, vi var ude
og køre gokart to år i træk sammen med nord, sidste
år tog vi så munden fuld og lavede en bowlingaften
med buffet. Vi var ca. 18 fremmødte, og det fremmøde var jeg som formand ganske godt tilfreds med.
Bowlingaftenen var en super hyggelig aften, så det vil
vi i afdelingen nok prøve igen. Medlemmerne skal jo
mærke at de får noget for deres penge, og hvis vi kan
få dem til og snakke om DMF, f.eks. omkring sådan
en bowlingaften til andre medlemmer, så kan det
måske være de tager med næste gang.

Afd. 927 Randers
Formand
Martin Nybo Hansen
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Danske Mejeristers Fagforening afdeling 902 Nordjylland

Paintball

Har du lyst til en tur i skoven,
for at skyde efter din formand eller
nedlægge hele bestyrelsen er muligheden der
d. 17. september kl. 18.30 på Aalborg Paintball
Ellidshøjgårdvej (Grusgraven) 9230 Ellidshøj.

Vi betaler selvfølgelig
bane, gevær og nogle skud.
Sidste tilmelding d. 13. september på mail
lars-lund@mejeristen.dk eller Tlf. 61 66 70 58.
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Medlemsmøde!!!!
Afdeling Sjælland afholder medlemsmøde d. 28/09 2009, kl. 17:00.
Mødet afholdes hos Dansk Funktionærforbund – Serviceforbundet i forbundshuset, Upsalagade
20, 2100 København Ø, hvor vi mødes ved reception.
Der vil være rundvisning i
forbundshuset af hovedkasserer
Kaj Olsen, hvor han vil fortælle lidt
om DFF-S. Efter rundvisning og
medlemsmøde vil der blive vist en film,
som afdelingens bestyrelsesmedlem
Benny Pedersen har lavet.

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Velkomst af formanden
Orientering af formanden
DMF vedtægter
Orientering af Lars Gram
Eventuelt

På grund af bespisning vil vi meget gerne
havde tilmelding senest 24/9 2009 til
formanden på tlf. nr. 38 79 94 50 eller til
Benny Pedersen tlf. nr. 47 50 06 86 eller
Christian Sørensen tlf. nr. 25 52 16 64.
p.b.v.
Torben Madsen
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Delegeretsmøde
Listen over de medlemmer der skal lægge linierne for de næste 4 års arbejde i Danske Mejeristers
Fagforening kan gøres op på mange måder.
Bl.a. er 12,9 % af de delegerede kvinder (rekord) og halvdelen af disse fra en afdeling, den
største afdeling har 16,1 % af de delegerede og ingen kvinder med ;-(
Samlet er der i alt 31 delegerede (listen kan ses herunder) og det er hos dem du/I skal rette
henvendelse hvis DMF skal præges som du/I ønsker.
Fristen for at indsende forslag er dog passeret, men det hindrer ikke at du/I kan komme med
forslag til debatten, det er trods alt på delegeretmødet at fremtidens linier tegnes.

Deltagerliste
Afdeling

Navn

913

Mogens Vorgod

901

Sønderjylland

913

Jacob Lindgaard

901

Brian Petersen

913

Ole R. Poulsen

901

Jonna Kirkmand

913

Jens Beenfeldt

901

Tina Schack

917

Østjylland

901

Robert Lorenzen

917

Ove Jensen

902

Nordjylland

917

Anne-Maria Jepsen

902

Lars Lund

927

Randers

902

Arne Hansen

927

Anders Sørensen

902

Claus Haugård

927

Anne-Mette Jørgensen

902

Søren-Peter Lund

927

Martin Nybo Hansen

902

Poul Erik Pedersen

928

Ribe-sdr.

905

Bornholm

928

Ove Fuglsang

905

Ole Madsen

928

Jan Jensen

905

Gunni Andersen

928

Erik Sohl

910

Sjælland

928

Jens Sørensen

910

Torben Madsen

950

Fyn

910

Christian Uhre Sørensen

950

Kent Jørgensen

913

Midt-vestjylland

950

Keld Madsen

913

Jan Nonbo

950

Brian Johannsen

Formand

Lars Gram
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Hjælp hjælp!!!!
Kære medlemmer DMF har brug for DIG og DIN hjælp.
Danske Mejeristers Fagforening har desværre ved flere lejligheder oplevet, at de oplysninger vi
har på vores medlemmer ikke helt stemmer overens med virkeligheden.
Det er her at du som medlem kommer ind i billedet. DMF håber du vil bruge 2 minutter på nogle
få spørgsmål, dermed kan DMF få opdateret sine oplysninger.
Hvor arbejder du?
Oplysning om bl.a. tlf./ mobil numre og evt. mail adresse.
Du bliver ikke bombarderet med en masse reklamer eller SMS’er om medlemshvervning o.lign.
Oplysningerne skal kun bruges til intern brug, så DMF kan yde den bedste service over for jer
medlemmer.
Du kan hjælpe på følgende måder:
Telefon 70 15 04 50, og svar på de få spørgsmål.
Sende en mail på dmf@dff-s.dk og svar på ovennævnte spørgsmål.
Sende en SMS på 23 25 41 54 og svar på ovennævnte spørgsmål.
DMF vil som tak for din hjælp udtrække 2 gavekort à kr. 500,- der kan bruges i Feriefonden.
Der trækkes lod blandt de svar der er kommet kontoret i hænde senest torsdag den 1. oktober
2009.

Navn / cpr.nr.:		

_____________________

Arbejdsplads:		

_____________________

Mail adresse:		

_____________________

Tlf.nr./ mobil:		

_____________________

På forhånd mange tak for din hjælp.
Lars Gram
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Mejerist / mejeritekniker
– uddannelser med globale muligheder
Fra Hedensted til New Zealand og Pakistan
til Shanghai. Uddannelserne som mejerist og
mejeritekniker giver muligheder i hele verden,
og det kan adm. direktør Jens G. Møller skrive
under på. For 25 år siden blev han uddannet
som mejeritekniker fra Dalum, og siden har
han arbejdet i spændende stillinger over store
dele af kloden.
Læs hans spændende historie her og få inspiration til dine egne globale arbejdseventyr.
Af Jens G. Møller
Efter nogle spændende år i
mesterlære Tyrstrup, Brørup
og Varde mejerier med afsluttende skoleophold på Dalum
ville jeg ud i den store verden.
Jeg rejste sammen med en anden mejerist til New
Zealand og fik arbejde på det, der dengang var det
største smørmejeri på den sydlige halvkugle. Vi
havde heldet med os, for det at få arbejdstilladelse
var helt unikt. Vores tilladelse blev udstedt som en
fejl på New Zealands ambassade i Bruxelles, men
vi var ganske tilfredse alligevel!
Bare to dage senere var vi på vej til én af de største oplevelser, man overhovedet kan få: et år down
under, så langt fra lille Danmark, som vi næsten
kunne komme.
Down under til en anden verden
Mejeridrift i New Zealand var en helt anden
verden. Vi havde bl.a ”the river man,” hvis eneste
opgave var at holde øje med udledningen af spildevand i floden. Hvis den blev hvid eller gul, så kom
han stormende, og alle gik i gang med at finde
lækagen eller som oftest at køre en ekstra rengøring. Rengøring var ikke noget, vi i højsæsonen gik
særlig højt op i – det skete et par gange om ugen.
For et par nyuddannede mejerister, der startede
som general hands, var det landet med alle mulig8

heder. Efter ganske kort tid røg vi op gennem
hierarkiet og blev holdledere.
New Zealands befolkning er helt ubeskrivelig
og sammensat af en mængde forskellige nationaliteter. Den fantastiske modtagelse, vi fik som fremmedarbejdere, var noget mange i dagens Danmark
kunne lære noget af.
Da året var omme, tilbød NZCDC (New
Zealand Co-operative dairy Co.) os endda at blive
og tage den new zealandske mejeri-uddannelse.
Min kammerat blev, men jeg valgte at rejse hjem
og tage et år på Dalum, hvor jeg allerede var optaget på uddannelsen til mejeritekniker.
Kort stop i Danmark
Efter et dejligt år på Dalum var det meningen, at
jeg skulle udstationeres for MD International på
deres fetamejeri i Brasilien. Uheldigvis blev dette
ikke til noget, så jeg vendte hjem til Hedensted
Mejeri, hvor min far var mejeribestyrer. Jeg kendte
mejeriet vældig godt i forvejen, for siden 10-års
alderen havde jeg været afløser på alle pladser!
Efter få måneder startede jeg som mejeritekniker for De Danske Sukkerfabrikker på deres
udviklingsmejeri i Nr. Vium. Dengang ejede
Sukkerfabrikkerne Danish Turnkey Dairies,
Pasilac-fabrikkerne og Niro. Vi var deres udviklingsmejeri, et fascinerende miljø at blive en del af
og absolut spændende mennesker at omgås.
Teamwork i Mellemøstens store sandkasse
Jeg havde dog atter trang til at komme ud i den
store verden, og jeg besluttede derfor at tage til
udlandet med Danish Turnkey Dairies (DTD).
Her blev jeg ansat som projektlederassistent i
division 2, der havde ”sandkassen” (Mellemøsten)
som ansvarsområde. Vores lille team købte udstyr,
byggede og opstartede mejerier og juicefabrikker i
samarbejde med andre afdelinger af DTD. Én af de
vigtigste erfaringer, jeg tog med herfra, var bevidst-

heden om, at står vi sammen kommer vi langt.
DTD havde et sammenhold udover det sædvanlige,
hvilket i mange situationer også var nødvendigt:
Når man var alene dér, langt ude på bøhlandet,
så var man virkelig alene! Jeg lærte meget hurtigt
vigtigheden af at være teamspiller og indså, hvor
afhængig man er af hinanden for at opnå succes.
Efter et par år blev jeg udstationeret som general manager for DTD i Pakistan. Vi havde solgt 7
mejerier, en juicefabrik og en farm. Det er nogle
år, jeg aldrig vil glemme! Som 29-årig bliver man
meget hurtigt voksen, når dagligdagen foregår helt
alene i en så anderledes kultur. Jeg boede i en villa
på mere end 400 kvadratmeter, og der var simpelthen det hele: teaboy, chaffør, vagt, stuepige osv.
Dalum-stil i Shanghai
Den næste udstationering kom efter et par år, da
jeg fik ansvaret for at skulle starte Shanghai Dairy
Traning and Research Center. Det blev min sidste
opgave for DTD og på mange måder den bedste. At
skulle bygge en kombination af Dalum Mejeriskole
og et kvalitetslaboratorium for det sydlige Kina
var en god, spændende og udfordrende opgave,
som mange kloge hoveder derhjemme havde været
konsulenter på. At det samtidig var ét af de sidste
år, hvor hele Kina gik i blåt, og ét af de første i
deres svimlende økonomiske opstigning, var for
mig en oplevelse uden sidestykke. Det var dengang,
hvor udlændinge skulle betale med FEC (foreign
exchange currency) og ikke den lokale mønt RMB
(folkets penge). Var man lidt hurtigt ude og kendte
cigarethandleren henne på hjørnet, blev mad og
lommepenge vekslet til en meget fordelagtig kurs.
Jeg har i årenes løb mange gange besøgt og haft
besøg af mine venner fra Shanghai. De har været
igennem en enorm omvæltning, hvilket man forstår bedre, når man ved, at mere end halvdelen af
verdens byggekraner i begyndelsen af 1990erne
stod i Shanghai!
2. stop i Danmark
DTD mente nu, at jeg skulle rejse til Dakar i
Bangladesh og bygge et anlæg til sukkerkondensering, men det var jeg ikke enig i. Jeg rejste hjem

til Danmark og blev salgskonsulent i De danske
Mejeriers Fællesindkøb. Det blev til 5 gode år
i Kolding, de sidste tre år som divisionschef for
Non Food-divisionen.
Kina i rygende vækst
Så kaldte Kina igen, men denne gang i en helt anden
branche – for første gang skulle jeg ikke arbejde
med fødevarer. Jeg havde sagt ja til at være general
manager for et nystartet joint venture i Qingdao
beliggende i Shandong-provinsen. Her opbyggede
vi en virksomhed, der markedsførte, producerede
og samlede uninterruptable power systems (UPS).
Den første dag kom den første kineser klædt helt i
blåt, den anden dag kom der tre mere, og så havde
vi tyve blå mænd, inden ugen var gået. Vi havde lejet
4000 km2 lokaler hos vores kinesiske joint venturepartner, der var en stor traditionel kinesisk virksomhed med hovedgade, postkontor, læge, sovesale osv.
Efter et år havde vi næsten den samme opsætning
som vores udlejer, dog med den store forskel, at vi
var 40 ansatte – de var mere end 1000!
Jeg begyndte at forstå, hvorfor kontinuitet, tryghed og forandring altid indgik i de kinesiske lederes
taler. De nye succesrige ”gazelle”-virksomheder
voksede i et forrygende tempo, mens de traditionelle statsvirksomheder stod i stampe. Den kloge
leder talte om kontinuitet og ændrede lovene til
værktøjer for de nye virksomheder, der til gengæld
gennemførte enorme forandringer i samfundet.
Mønsteret kan ses selv den dag i dag, om end det
er blevet meget mere strømlinet. For en mejeritekniker som mig, der altid havde været i fødevarebranchen, var det noget helt specielt at være med i
denne eksplosive udvikling af et samfund.
Efter et par år pakkede vi flyttevognen igen. ØK
og CORO havde startet et fully foreign owned
joint venture i Sydkina i provinsen Guangdong, og
virksomheden manglede en general manager. Jeg
vendte tilbage til fødevareindustrien og et mere
normalt blodtryk! Efter 4 spændende år, hvor jeg
besøgte hver en afkrog af Kina, følte jeg, at tiden
var inde til et skift tilbage til Danmark.
2. del følger i næste nummer af MEJERISTEN.
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Fire år mere som formand for 902 Nordjylland,
og hvad så?
Hvis man starter med at tænke lidt tilbage
i tiden, så er der sket noget rigtigt træls og
et par gode ting for vores afdeling de sidste
fire år.
Det trælse er selvfølgelig dengang Arla
Foods var alt for hurtigt på aftrækkeren
med Års mejeri, at lukke et mejeri som
kørte godt og efter sigende med en meget
fornuftig økonomi, er stadigvæk mig meget
uforstående. Det med at alt skal være så
stort, er jo ikke lig med en fantastisk økonomi og en bedre ost.
Det har været hårdt at se vores medlemmer
stille og roligt fordufte til andre forbund,
men i denne situation er det selvfølgelig
ok, da medlemmerne har fået arbejde inden
for områder som vi ikke har overenskomst
med, men irriterende for vores medlemssituation i afdeling 902 Nordjylland.
Heldigvis har nogle af de andre afdelinger
i Danske Mejeristers Fagforening været
dygtige til at holde skansen, endda enkle
er gået frem. Det er ingen tvivl om, det er
fordi at vi ude på driftstederne har fået valgt
nogle meget dygtige tillidsrepræsentanter.
Uden dem var DMF ingenting.
Vigtigt at landsbestyrelsen altid tænker
på dette.
Det er også med stor glæde, at have været
med til at forhandle en lille bonus hjem
til vores arbejdende tillidsrepræsentanter,
timer på frit valgs-kontoen, og lidt til telefonregningen.
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De gode ting er, vi har fået et par medlemmer på Hjørring og Akafa mejeri.
Det er ikke fordi vi skal have alle medlemmerne der, men jeg syntes det kunne være
sundt med lidt modspil.
Det med at tillidsrepræsentanterne har
lidt konkurrence, og vil dermed yde det
bedste man har lært, kan kun være til
fordel for alle medlemmer i fællesoverenskomsten.
Det vigtigste er at holde de gule fagforeninger væk for vores mejerier, da de ikke ønsker
at betale for vores fornuftige overenskomst.
Chancen for at holde kontingentet nede er
også langt større med flere medlemmer.
Det er også med stor respekt, at vores tre
forbundsrepræsentanter fra 3F – NNF –
DMF forsat kan arbejde godt sammen.
Indtil videre er det kommet alle medlemmerne i fællesoverenskomsten til gode. De
skiftes til at køre de sager, der dukker op, og
dermed sparer en masse tid som kan bruges
til andet fornuftigt for vores medlemmer.
Danske Mejeristers Fagforening bliver
aldrig en rigtig stor fagforening, men det er
vel heller ikke meningen. Vi er stolte over
at være en bette ”lille” fagforening med
kort vej til toppen. Er problemet ude, kan
man kontakte formanden som den første og
ikke fem søde forskellige kontordamer.
At være en bette ”lille” fagforening er
ikke noget man skal være utryg ved. Vi

kan og vil lige så meget som de større
forbund. I min verden er LILLE virkelig noget godt. Der er ingen tvivl om, at
Danske Mejeristers Fagforening er i en
positiv udvikling men dermed ikke sagt, at
det ikke kan blive bedre.
Alle i landsbestyrelsen skal også mere med
på banen, det er os som skal tegne DMF’s
fremtid.
Det er min store overbevisning at Danske
Mejeristers Fagforening har en fremtid, da
der skal være nogen til, at holde øje med
de større forbund, bedre lille og vågen end
stor og doven. Vi kommer aldrig til at ødelægge de store fagforeninger, det håber jeg
ikke de tror, men håber de vil give plads til
os som en stærk medspiller.
I afdeling 902 Nordjylland sidder en meget
kompetent bestyrelse, som virkelig har
arbejdet med at gøre vores afdeling meget
bedre. Det er sgu en stolt formand som kan
skrive dette, da de har samme glød for vores
bette fagforening som mig selv.

Oppe hos os i 902 prøver vi igen i år, at
lave et medlemsarrangement. Det er lige på
tegnebrættet så kig efter det på vores hjemmeside www.Mejeristen.dk eller længere
inde i medlemsbladet.
Der har på det sidste været snakket om, at
der måske skulle nedlægges en afdeling eller
to. Det er efter min store overbevisning
meget forkert. Vi har i de senere år oplevet
et par afdelinger som virkelig har været nede
at vende. Heldigvis er der kommet nye kræfter ud af det bare ingenting, som nu er med
til at styre Danske Mejerister Fagforening i
den rigtige retning. Det er ufattelig vigtigt
at vi får de unge med til vores generalforsamlinger, det er dem som skal overtage vores poster i fremtiden.
Jeg tror på, at vi går fire spændende år i
møde men der skal arbejdes hårdt for det
bliver en succes.

Vi prøver hele tiden at komme med ideer
som kan gøre DMF mere spændende for
vores medlemmer. Det er selvfølgelig vigtigt at få et nyt medlem engang imellem,
men det der betyder alt er selvfølgelig
at holde på dem man har. Derfor skal
der ske lidt for vores medlemmer engang
imellem.
Når du har læst dette indlæg og har ideen
til noget spændende for Danske Mejeristers
Fagforening eller den afdeling som man
hører til, er du meget velkommen til at
sende en mail til lars-lund@mejeristen.dk

”Vi snakkes”
Lars Lund
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Over 4.000 behandlinger med PensionDanmark Sundhedsordning –
Det er nu et år siden, at du som medarbejder i mejeribruget fik en PensionDanmark Sundhedsordning. Efter det
første år har medarbejderne fået 4.236 behandlinger for problemer og gener i led, muskler og sener.
I alt har 10 pct. af medarbejderne i mejeribruget brugt sundhedsordningen under Fællesoverenskomsten på mejeriområdet. Hos Arla Foods i Nr. Vium er afdelingsleder i pakkeriet,
Lene Hede, meget tilfreds med sundhedsordningen. Hun er leder for 54 medarbejdere og vurderer, at ca. 10 af dem har brugt sundhedsordningen i det første år. Efter at sundhedsordningen
er blevet indført, har hun også konstateret, at medarbejderne har færre sygedage.
”Jeg anbefaler mine kolleger at benytte sundhedsordningens muligheder for behandling. Det
er nemt for dem at bestille en tid på nettet, og de kommer også hurtigere tilbage på arbejde.
Sundhedsordningen betyder, at medarbejderne kommer afsted til behandling og får løst deres
problemer i tide. Det giver tilfredse medarbejdere og færre sygedage,” siger Lene Hede.
Brug sundhedsordningen – mulighed for fire behandlingsformer
Som ansat under Fællesoverenskomsten på mejeriområdet kan du bruge PensionDanmark
Sundhedsordning. Lyt til din krop og brug ordningen, hvis du har problemer i led, muskler
og sener. Du kan få behandling af en kiropraktor, fysioterapeut, massør eller zoneterapeut.
Problemet skal være opstået i forbindelse med dit arbejde.
Ingen begrænsning i antallet af behandlinger
Der er ikke er loft over antallet af behandlinger. Det sikrer, at du kan få afsluttet en eventuel
behandling uden selv at skulle købe ekstra behandlinger. I snit har hver medarbejder under
mejeriområdet, der har brugt sundhedsordningen, fået 8 behandlinger.
Bestil tid til behandling på www.pension.dk/sundhed
Du har mulighed for at bestille tid til behandling på www.pension.dk/sundhed eller ved at ringe
på telefon 7010 0806. Telefonerne er åbne alle hverdage mellem kl. 8 og 21. Du kan få behandling på mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. Læs mere om PensionDanmark
Sundhedsordning på www.pension.dk/sundhed.
Få telefonrådgivning 7010 0806
Med PensionDanmark Sundhedsordning kan du også få telefonisk krisepsykologhjælp eller
misbrugsrådgivning. Du kan ringe døgnet rundt på 7010 0806. Desuden kan du få vejledning
om behandlingstilbud i det offentlige sundhedsvæsen. Her er telefonerne åbne alle hverdage
mellem kl. 8 og 21.
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›

Krisepsykologhjælp
Du kan tale med en psykolog i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer, f.eks. ved en
arbejdsulykke, mobning og stress.

›

Misbrugsrådgivning
Du kan få rådgivning om bekæmpelse af misbrug af alkohol, medicin og stoffer. Desuden
kan du få rådgivning om muligheder for hjælp i offentligt og privat regi.

›

Guide til sundhedsvæsenet
Her kan du få vejledning om muligheder, rettigheder og regler i det offentlige sundhedssystem.

Faktaboks
De 4.236 behandlinger på mejeriområdet fordeler sig således på de fire behandlingstyper:
37 pct. på kiropraktik
26 pct. på massage
29 pct. på fysioterapi
8 pct. på zoneterapi

Behandlingerne inkluderer alle, der er ansat på Fællesoverenskomsten (3F/DMF/NNF) på mejeriområdet.

Med artiklen fra sidste nummer og denne status fra PensionDanmark synes jeg, at sundhedsordningen er kommet godt i gang.
Dog finder jeg at tallene er lidt skræmmende, når 1 ud af 10 har brug for sundhedsordningen er der bestemt brug for et bedre arbejdsmiljø.
Sundhedsordningen er en god og hurtig måde at tage problemerne i opløbet, og dermed
sikre medlemmerne kan blive klar igen, til glæde for medlemmet men selvfølgelig også for
mejeriet. Det er vel også derfor at arbejdsgiverne gik med til at indføre sundhedsordningen
i overenskomsten, fuld arbejdsgiver betalt.
Lars Gram
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Pensionisttræf 2/6 - 4/6-09
2/6-09
Alle deltagere (ca. 50) mødte kl. 15.00, hvor der
var indkvartering, betaling for ledsager, samt
opgørelse af kørepenge.

3/6-09
Dagen startede kl. 7.00 med morgensang og
flaghejsning. Derefter et godt morgenmåltid med
gode mælkeprodukter sponseret af Arla Foods.
Alle fik også en ”lille en” til halsen.

Derefter nød vi kaffen og lagkagen.
Fra feriefonden deltog formand Ove Fuglsang og
landsbestyrelsen havde sendt Anne Maria Jepsen.

Kl. 18.00 var der dækket op til festmiddag, der
startede med velkomstdrink og faneindmarch.
Det var meget højtideligt.

Kl. 8.00 holdt bussen klar til dagens udflugt, som
gik til Frøslev-lejren, her fik vi et indblik i lejrens
historie ledsaget af lysbilleder. Derefter havde alle
tid på egen hånd.

Derefter nød vi den gode mad fra Skovby kro,
Flemming Jørgensen spillede hyggemusik, og
senere til dans.
Senere på aftenen bad Ove om ordet, hvor han
bl.a. takkede Astrid og Bendt for deres pasning af
Kærneland.
Vi kan vist godt være enige om at Kærneland
aldrig har været så velplejet som det er nu. Det er
godt gået.
Aftenen sluttede med at vi sang ”Sku gammel venskab rejn forgå”, og en god dag var til ende.
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Turen gik videre til Gråsten, hvor vi spiste middag
på Den Gamle Kro. Derefter kunne vi bese slotsparken efter behag.

Fødselsdage
60 ÅR
Den 16. november 2009 fylder
Arne Andersen, Horsøparken
10, 2. tv., 9500 Hobro, 60 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Martin Nybo Hansen

75 ÅR

På hjemturen fik vi en god og fyldig orientering om områderne, vi kørte igennem af en velorienteret buschauffør. Turen
sluttede ca. kl.16.00 hvor der var kaffe på kanden.
Kl. 18.00 var der dækket op til et stort tag selv bord, der var flot
rettet an af et dygtigt køkkenpersonale. Alt smagte herligt.
Senere var der underholdning af en gruppe på 5 mand og en
pige. De kaldte sig ”Lidt af hvert”. Det var glad og munter
musik.
Jeg tror alle gik trætte i seng efter en god lang dag.
4/6-09
Morgenmaden var klar kl. 8.00. Alle gik i gang med god appetit.
Senere blev der takket af, til fagforeningen, feriefonden og
ikke mindst til pensionistklubbens bestyrelse, som gør et
kæmpe arbejde.

Den 26. oktober 2009 fylder Jakob Østergaard Larsen,
Salmonsensvej 6, Oddense,
7860 Spøttrup, 75 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod

Den 28. oktober 2009 fylder Villy
Jakobsen, Skovvang 10, Durup,
7870 Roslev, 75 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod

80 ÅR
Den 01. november 2009 fylder
Ejvind Hagensen, Møllevang 10,
8831 Løgstrup, 80 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Anne-Maria Jepsen

Den 28. november 2009 fylder
Else Jensen, Kløvervangen 82,
8541 Skødstrup, 80 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Martin Nybo Hansen

Med ønsket om at alle ville komme godt hjem sluttede træffet
2009.

90 ÅR

Med venlig hilsen til alle
Frank Knudsen

Den 19. oktober 2009 fylder
Svend P. Fredskov, Nyvej 15,
5631 Ebberup, 90 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Kent Jørgensen
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Hovedkontoret
Tlf. 70 150 450
Fax. 70 150 455
e-mail: dmf@dff-s.dk
Lars Gram:
87 31 47 32
Meta Nørgaard: 87 31 47 33
Danske Mejeristers Fagforening
Hovedkontoret
Vester Allé 7
8000 Århus C
Dansk Funktionærforbund
Serviceforbundet
Upsalagade 20, 2100 København Ø
Tlf. 70 15 04 00 , fax 70 15 04 05
Åbningstider:
DMF hovedkontoret: mandag-torsdag 9.00-15.00,
og fredag 9.00 -12.00.
Serviceforbundet: mandag-fredag 9.00-16.00,
lukket onsdag.
A-kassen: mandag-fredag 9.00-14.00,
lukket onsdag.
Socialrådgiverne: mandag-fredag 10.00-14.00,
lukket onsdag.

➔

Person nr.

Navn:

Adresse:

Tlf.:

Landssammenslutning:

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

til

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

til

dag den

2009

