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Ja her i skrivende stund er forberedelserne til det årlige Als-møde i fuld
gang.
Det er mit første Als-møde som formand, og der er mange ting der skal
falde på plads til sådan et møde med tillidsfolk og bestyrelsesmedlemmer fra hele landet.
Som nogle nok har gættet, afholdes Als-mødet på Kærneland, og hvis
du gerne vil vide noget om hvad der sker eller bliver talt til mødet, kan
du kontakte din tillidsmand eller et bestyrelsesmedlem fra din afdeling.
Als-mødet holdes torsdag den 12. oktober.
DMF er flyttet, det var overskriften på den folder vi fra hovedkontoret
lige har udsendt til alle erhvervs aktive medlemmer.
Den var ment som en service over for medlemmerne, med lidt info om
flytningen, den nye adresse som kan klippes ud og gemmes.
Folderen indeholdt også en lille konkurrence, som nævnes inde i bladet.
Jeg havde den store fornøjelse at være med til medlemsarrangementer i
2 afdelinger her i uge 38.
PensionDanmark var med begge steder, og jeg synes de gør meget for at
kunne servicere medlemmerne bedst muligt.
Sønderjyllands afd. havde besøg af en ny kundechef, der gjorde et fint
indtryk. Det var mit indtryk at de medlemmer der mødte frem fik svar på
alle deres spørgsmål, og de fik en god information om deres egne pensions muligheder.
I det kolde nord som Lunden plejer at sige, havde de også besøg af en
kundechef fra PensionDanmark.
Information og svar fra PensionDanmark tror jeg alle de fremmødte var
godt tilfredse med.
Men der var en væsentlig forskel på de 2 møder, hos Lars Lund i nord
kom der kun mandlige medlemmer. Men det kunne måske skyldes at de
efterfølgende skulle ud for at køre gokart.
Jeg synes bestemt det var nogle gode arrangementer der var lavet, og jeg
fik mulighed for at møde nogle af vores medlemmer. Jeg tror denne
form for personlig kontakt er med til at synliggøre vores lille fagforening.
Som jeg har sagt og skrevet mange gange kommer jeg gerne ud på mejerierne for at mødes med jer i jeres egne omgivelser.
Det behøver ikke være fordi du/I har problemer med mejeriet, men jeg
kommer også gerne for at informere, om hvad I nu måtte ønske.

Lars Gram
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Afdelingsindlæg
Ja så blev det afd. 913 Midt-Vest der skal komme med
et indlæg. I stedet for at komme med for meget fagforening snak, har vi talt om i afdelingsbestyrelsen at
fortælle lidt om os selv, så at afdelingens medlemmer
ved hvem der sidder i deres bestyrelse.
Så her kommer en præsentation af afd. Midt-Vest’s
bestyrelse med deres egne ord.
Jeg hedder Mogens Vorgod, er 37 år og er gift med
Karina. Vi har 2 børn sammen, Sarah på 4 år og Laura
på 1 år, og så må jeg ikke glemme vores hund Thies.
Jeg gik i mesterlære i 1986 på Brejning – Muldbjerg
mejeri som var under Arinco. Midt i 1987 lukker mejeriet og jeg blev overflyttet Arinco, hvor jeg blev færdig udlært i 1989.
På Arinco har jeg været på osteriet, spray 4 og i det
centrale vådblanderi, hvor jeg er nu.
I 1997 kom jeg ind i afdelingsbestyrelsen, og blev
formand efter Henrik R. Jensen i 2005.
Af fritids interesser dyrker jeg lidt fodbold og går
lidt på jagt.
Mit navn er Jacob Lindgaard, jeg er 31 år og gift
med Bettina.

Jeg blev valgt ind i DMF Midt-Vest for 4 år siden
og er i år blevet valgt som næstformand.
Min læretid startede på Rødkærsbro Mejeri i aug.
1992, og sluttede i nov.1995. Jeg har været ansat i
skumsalen de sidste 9 år, hvor jeg arbejder med at
køre vallebehandlingen.
Når jeg har fri, bruger jeg tiden på mine hunde,
min dejlige kone og de få fritidsinteresser jeg har.
Jeg har jagttegn, men ingen steder at gå på jagt, så
jeg er i stedet for begyndt at gå til pistolskydning. Og
så kan jeg godt lide at se film … MASSER af film og
spiller på computer.
Jeg hedder Ole Rumpelthiin Poulsen, er 42 år, gift
med Lene. Vi har 2 børn, Andreas på 13 år, og Anne
Sofie på 8 år.
Jeg arbejder som ostemester på Thise mejeri, og
har været der siden 2001. Jeg er udlært mejerist i 1985
og uddannet mejeritekniker i 1988.
Jeg har været på Durup mejeri fra 1989-2000, hvor
det blev lukket, herefter var 1 år på Farsø mejeri. Da
det kom frem at det også skulle lukke, søgte jeg til
Thise og har været der siden.
Jeg var tillidsrepr. i flere år i Durup, og er det også
nu i Thise. Foruden at være med i afd. Midt/Vest’s

Bestyrelsen i afd. MidtVest, fra venstre Mogens
Vorgod, Knud Nohns, Ole
R. Poulsen, Jens Beenfeldt
og Jacob Lindgaard
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bestyrelse, er jeg også med i den lokale fodboldklubs
bestyrelse + fodboldklubbens ungdomsudvalg.
Mine fritidsinteresser er oldboys fodbold om sommeren og badminton om vinteren, jeg er også lystfisker.
Vi bor på et nedlagt landbrug med skov til, så jeg
saver og kløver også en hel del brænde.
Der er også en stor køkkenhave der skal passes, så
jeg kan godt få tiden til at gå.
Jeg hedder Knud Nohns, og er 50 år gammel. Jeg
blev udlært i 1975 på Juelsminde Mejeri, og er fjerde
generation inden for mejerifaget. Jeg har arbejdet på
Brejning Mulbjerg Mejeri, Nordenskov Mejeri og fra
1979-1993 har jeg været ude og prøve andre erhverv.
Siden 1993 har jeg været på Arinco ved Videbæk.
Vi er fire i familien, min samlever og to drenge på
henholdsvis 20 og 17 år der begge går på HTX 1 og
3 år. Mine fritidsinteresser er jagt, lidt biler, familien
og social samvær.

Jens Beenfeldt, 40 år gammel, og bor sammen med
Linda i Videbæk.
Uddannet som mejerist i 2002, og arbejder som
ostetanks operatør på Nr. Vium mejeri.
Er nyvalgt bestyrelsesmedlem siden generalforsamlingen i foråret.

Med denne lille præstation af bestyrelsen i afd. Midtvest, håber vi at vores medlemmer, kan få sat hoveder
på de forskellige der sidder i bestyrelsen.
Her på falderebet, vil jeg opfordre til at vi alle står
sammen, og prøver på at få nye medlemmer, hvor det
er muligt, så vores fagforening kan forsætte med at
eksistere og tage de kampe, der engang imellem må
kæmpes for vores medlemmer.
Mogens Vorgod

Referat fra arrangement i Den Gamle By
Afd. Østjylland havde indbudt sine medlemmer med påhæng til arr. i Den Gamle by i Århus
lørdag den 16. sept.
I alt 15 havde meldt sig til turen, der startede ved indgangen kl.13.00 i flot solskinsvejr. Vi
gik rundt i den gamle smukke by, hvor der arbejdedes i flere af husene, de fungerer som
levende værksteder. Bl.a. i det gamle bryggeri, hvor der var en duft af varm humle, og hvor
der blev delt smagsprøver ud. For en pris af 20 kr. glasset kunne man så få med hjem.
Nogle tog en tur rundt i byen i en gammel hestevogn til en pris af 35 kr. pr. person. Kl.
14.30 samledes vi i Simonsens Have hvor afd. Østjylland var vært ved kaffe, boller og lækker pæretærte med flødeskum, bollerne var store måske var de bagt på gammeldags måde,
de var lidt klæge.
Vi sad ude i det fri og nød kaffen og kagen. Imens var der optræden af Aros koret, der
sang nogle sange for os. Efter en hyggelig eftermiddag drog vi hver til sit.
Afd. Østjyllland
Kurt Nielsen
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LØB I ET

KØLESKAB

Ja det er rigtigt … VERDENS FØRSTE MARATON I ET KØLE SKAB … det var vores miljøkoordinator Nils Mogensen på Hobro mejericenter, der kom med den skøre ide.
Skal du ikke være med til det spurgte han, jo
det ville jeg gerne og tænkte så ikke ret meget
mere over det før end han kom og sagde at
nu var det hele på plads. Han havde nu fået
så mange penge samlet ind at det kunne
løbe rundt. Der blev lejet tidtager udstyr, hvor
alle skulle have en chip på, så man blev registreret for hver omgang. Så kom dagen hvor
løbet skulle afvikles lørdag d. 30/9.
Vi var 44 løbere som skulle ud på i alt 42.1
km eller 142 omgange i et kølelager hvor der
er 4,9 gr.
Starten gik kl. 13 og alle fik sat gang i benene. For mig gik det ikke ud på at sætte en
rekord men bare at komme igennem. Da de
første 85 omgange var taget, fik jeg en krise.

Karl Boe Nielsen, fra DMF afd. Nordjylland. Karl
var den hurtigste DMF’er i tiden 2 timer 52 min.

Jeg havde ondt i mine fødder pga. et par
store vabler og der var ikke mere skind oppe
i min højere lyske, men på en eller anden
måde kom jeg lige op på 115 omgange og så
var der ikke langt hjem. Jeg fik en masse god
opbakning af de tilskuere der var der. Det
gjorde at man kunne holde modet oppe TAK
FOR DET.
Da den sidste omgang begyndte var der
endda overskud til at sætte farten op.
Min tid blev 3,43,06.
Jeg er helt sikker på, hvis der kom sådan et
løb igen ville jeg med.
Martin Nybo Hansen
Tillidsmand Hobro mejericenter
PS. Læs også artiklen i Service, Lars havde
sørget for at medlemsbladet Service fra
Funktionærforbundet også kom forbi.

Arbejdsskader
– den største fejl er ikke at gøre noget
Af Alan Winther Nielsen
Socialrådgiver i DFF

Kommer du eller én af dine kolleger ud for en arbejdsulykke – eller er der tale om en erhvervssygdom efter
mange års hårdt arbejde på mejeri – ja, så er det utrolig
vigtigt, at sagen anmeldes, så den kan blive behandlet
og eventuelt udløse en erstatning til medlemmet.
Det er også muligt, at rejse et såkaldt civilt søgsmål
mod arbejdsgiveren, hvis der er tale om at arbejdsgiveren er ansvarlig for arbejdsskaden. Det kan f.eks. være i
tilfælde af manglende instruktion, manglende afmærkning, fejl og mangler på maskiner og redskaber m.v.
Der kan således – ved samme arbejdsskade – være tale
om 2 forskellige systemer, med hver sin fremgangsmåde og med forskellige regler og dermed også med hver
deres faldgrubber.
Hvis du er i tvivl om hvor, hvordan og hvorfor, ja, så er
det naturligvis vigtigt at gribe fat om sagen og søge den
fornødne rådgivning i fagforening, landssammenslutning eller forbund.
Her gennemgås først og fremmest hovedtrækkene i det
ene såvel som det andet system.

DET ENE SYSTEM
Hvad er en arbejdsskade?
Arbejdsskader er i henhold til arbejdsskadelovgivningen fællesbetegnelsen for henholdsvis arbejdsulykker og
erhvervssygdomme. Arbejdsulykker defineres nu som
en personskade forårsaget af en hændelse eller en
påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.
Erhvervssygdomme er kendetegnet som sygdomme der
skyldes arbejdet og som er opstået på grund af
påvirkninger fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under.
Hvortil skal man anmelde?
Ved arbejdsskader er det som sagt utrolig vigtigt, at
ulykken eller erhvervssygdommen anmeldes, da den
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skadelidte i modsat fald kan gå glip af erstatning. Når
der er tale om en arbejdsulykke, har arbejdsgiveren
pligt – og alle andre ret – til at anmelde hændelsen til
Arbejdstilsynet og til Arbejdsgiverens forsikringsselskab. Forsikringsselskabet videresender herefter sagen
til Arbejdsskadestyrelsen, med mindre der er tale om en
beskeden skade. For erhvervssygdommenes vedkommende, har læger og tandlæger pligt til at anmelde, når
der blot er tale om mistanke om, at lidelsen skyldes
arbejdet. Alle andre har ret til at anmelde en erhvervssygdom. Du kan anmelde på særlige papirblanketter til
henholdsvis arbejdsulykker eller erhvervssygdomme,
og du kan anmelde sagen elektronisk på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside under EASY.
Det er meget vigtigt at du sikrer, at anmeldelsen dels
er udfyldt korrekt og dels er sendt til både
Arbejdstilsynet og til Arbejdsgiverens forsikringsselskab. Det kan naturligvis gøres ved at spørge til sagen
hos den ansvarlige på arbejdspladsen. Men vigtigst er
det, at du ikke overlader ansvaret til arbejdsgiveren,
og så bare tror at den hellige grav er velforvaret. Du
må sikrer dig, at der kommer et kvitteringsbrev fra
enten forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrelsen, hvoraf det fremgår at sagen er registreret og bliver behandlet. Du har selv en frist på 1 år til at få
anmeldt en arbejdsskade, hvis der f.eks. ikke er sket
noget i en sag, som man havde indtryk af og måske
aftalt, at arbejdsgiveren ville anmelde.
Forbundet har kendskab til en række sager, hvor hændelsen ikke er anmeldt til arbejdsgiverens forsikringsselskab inden for den 1-årige frist og hvor det herefter
er meget vanskeligt at få sagen behandlet i
Arbejdsskadestyrelsen. Selvom det i princippet er
Arbejdsgivernes pligt og ansvar, ja, så hjælper det jo
ikke meget at Arbejdsgiveren i visse tilfælde kan få en
beskeden bøde, når den skadelidte kan gå glip af en stor
erstatning.
Når sagen er anmeldt, er det Arbejdsskadestyrelsen der
som myndighed skal behandle sagen og træffe afgørelse
i forhold til, om arbejdsskaden kan anerkendes i henhold til lovgivningen. Hvis sagen anerkendes, skal det
samtidig vurderes, om der kan udbetales godtgørelse
for varigt mén, erstatning for erhvervsevnetab og
dækning af udgifter til helbredende behandling.

Du kan læse mere om anmeldelsesregler og anden praksis på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside www.ask.dk

DET ANDET SYSTEM
Det andet system foregår ved domstolene og bliver som
nævnt ofte betegnet som et civilt søgsmål. Der er således tale om en sag, hvor der bliver indgivet en stævning
og som byretten i første instans skal behandle og afgøre. I arbejdsskader er det i langt de fleste tilfælde en sag
mod arbejdsgiveren, eller rettere vedkommendes forsikringsselskab.
Det er forbundet – og forbundets samarbejdspartner i
sådanne sager – advokatkontoret Benny Rosberg, der
tager sig af sagsforløbet. Det indebærer bl.a. en vurdering af chancerne for et positivt resultat, stævning til
arbejdsgiver, kontakt med vidner, skrivelser til modparten og retssystemet, samt den endelige procedure ved
retten, hvis sagen når så langt. Men en sag når ofte kun
frem til forbundet, når der er en sikkerheds- eller tillidsrepræsentant, der dels er opmærksom og dels sørger for, at sagen bliver videresendt til vurdering af forbundet og advokaterne.

Hvis et civilt søgsmål skal føre frem til et positivt udfald
for medlemmet, kræver det, at vi ved retten kan bevise,
at arbejdsgiveren har været erstatningsmæssig ansvarlig
for en given skade. Det betyder med andre ord, at
arbejdsgiveren – som har pligten til at sørge for et sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø – ofte
kan gøres ansvarlig ved en arbejdsskade, hvis han ikke
sørger for at overholde disse pligter. Der kan f.eks. være
tale om mangelfuld instruktion til en given arbejdsproces, defekter eller mangler på maskiner eller arbejdsredskaber, mangelfuld afmærkning og sikkerhedsforanstaltninger ved f.eks. byggeopgaver, eller anden overtrædelser af de spilleregler der gælder i henhold til
Arbejdstilsynets bekendtgørelser og vejledninger.
Det er derfor meget vigtigt, at sikkerheds- eller tillidsrepræsentanten får noteret alle relevante oplysninger
ved arbejdsskaden. Og der må meget gerne suppleres
med eventuelle skitser, fotos, sikkerhedsmødereferater,
rapporter eller andet relevant materiale.
Du kan bl.a. læse mere om domme i arbejdsskadesager
på bl.a. www.rosberg.dk

EKSEMPEL
En mejerist kommer ud for en ulykke på sit arbejde. Under en ombygning på Mejeriet falder mejeristen ned i et ca. 2 meter dybt hul, der ikke er afmærket. I faldet får han en alvorlig skulderskade, der medfører længerevarende sygefravær og usikkerhed om hans fremtidige situation.
Sikkerhedsrepræsentanten hjælper til med at få sagen anmeldt til Arbejdstilsynet og til Arbejdsgiverens forsikringsselskab, der videresender sagen til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig indhentes
alle relevante oplysninger om ombygningen og især hvorfor det pågældende hul ikke var afmærket. Der laves også en meget detaljeret beskrivelse af hændelsesforløbet, hvorefter sagen overdrages til Fagforeningen/Forbundet.
Sagen anerkendes efterfølgende i Arbejdsskadestyrelsen, da der er tale om en pludselig hændelse,
der samtidig medfører en alvorlig skulderskade. Der tilkendes et varigt mén på 8 procent, svarende til et skattefrit engangsbeløb på godt 52.000 kr. Da medlemmet genoptager sit arbejde efter 1/2
års sygefravær, bliver der ikke tale om erstatning for erhvervsevnetab.
Endvidere fastslår retten ved et civilt søgsmål, at Arbejdsgiveren har erstatningsansvaret, da han
ikke har sørget for en ordentlig og sikker afmærkning af hullet. Erstatningsposterne til Mejeristen
ved denne del af sagen er dels en skattefri godtgørelse for svie & smerte på 150 kr. for hver sygedag, svarende til godt 27.000 kr. Og dels erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som er forskellen
mellem lønnen før skaden og sygedagpengene.
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Som det fremgår er det meget vigtigt, at man som sikkerheds- eller tillidsrepræsentant tager ansvar, når en
kollega er udsat for en arbejdsskade. Dels på det sociale og menneskelige plan, men også i forhold til papirarbejdet. Vi kan naturligvis alle begå fejl i forhold til rådgivning eller beskrivelse på en anmeldelse, men det må
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ikke afholde nogen fra at reagere og gøre noget ved
situationen. Den største fejl er ikke at gøre noget. Så
kontakt din fagforening, Landssammenslutning eller
forbund, når der er behov for assistance.
I skemaet ses hovedtrækkene for de 2 systemer:

Det ene "system":

Det andet "system":

Arbejdsskadestyrelsen/Arbejdstilsynet

Civilt søgsmål ved domstolene

Lovene:
* Lov om Arbejdsskadesikring (efter 2004)
* Arbejdsskadeforsikringsloven (før 2004)

Lovene:
* Lov om erstatningsansvar
* Lov om arbejdsmiljø

Lovpligtig forsikring
* Ikke krav om skyld/ansvar men krav om
anerkendelse i Arbejdsskadestyrelsen

Ikke lovpligtig forsikring
* Krav om skyld/ansvar som ofte skal bevises
ved domstolene

Fremgangsmåde i hovedtræk:
1. Anmeldelse på blanket eller elektronisk
2. Anerkendelse eller afslag
3. Eventuel erstatning ved anerkendelse

Fremgangsmåde i hovedtræk:
1. Vurdering af chancerne i DFF
2. Krav om erstatning til modparten
3. Stævning og herefter forlig eller retssag

Erstatning primært langsigtede følger:
* Varigt mén på minimum 5%
* Erhvervsevnetab på minimum 15%
Men også mulighed for:
* Helbredsudgifter og sygebehandling
* Erstatning for tab af forsørger

Erstatning primært kortsigtede følger:
* Svie og smerte
* Tabt arbejdsfortjeneste
Men også mulighed for:
* Mén og erhvervsevnetab (differencekrav)
* Fremtidige helbredsudgifter og andet tab

DMF er flyttet
Som nævnt i starten af bladet er der udsendt en
lille folder til alle erhvervsaktive medlemmer.
Vi har med denne folder prøvet at informere og
synliggøre vores nye adresse og telefon numre.
Som det kan ses på billedet (der også er forside på
folderen), har vi fået til huse meget centralt i
Århus midtby, nemlig lige ved siden af kunstmuseet AROS.
Vester Allé 7 er ved den indsatte pil på billedet.
Flytningen er nu ved at være vel overstået, og det
er mit indtryk at de af medlemmerne der skulle i
kontakt med os også kom i kontakt med DMF.
Meta og undertegnede er kommet godt i gang i de
nye omgivelser, og vores nye kollegaer har taget
godt imod os.
Den første tid på Vester Allé har vist at flytningen
vil være til DMF´s bedste, det at vi i dagligdagen
har nogle kollegaer at spare med styrker vores lille
fagforening.

Folderen indeholder også en konkurrence hvor
præmien er en uges ophold i en af vores ferieboliger.
Vi har lavet konkurrencen fordi vi har brug for
din hjælp, med de 5 spørgsmål får vi et fingerpraj
om medlemmernes kendskab til Danske Mejeristers Fagforening.
Ud over de 5 konkurrence spørgsmål, er der også
nogle spørgsmål, hvor vi beder dig om nogle
idéer. Idéer til hvordan vi former fremtidens
DMF. Landsbestyrelsen har selvfølgelig noget der
arbejdes med, men hvis der kunne komme mange
input fra vores medlemmer, så kan vi se om det nu
også er den rigtige vej vi bevæger så ud af.
For at deltage i konkurrencen skal du indsende din
besvarelse på folderens kupon eller kan du besvare
via vores hjemmeside (www.mejeristen.dk).
Konkurrencen løber helt frem til den 15. december, og den heldige vinder vil få direkte besked, og
det kommer selvfølgelig også med i næste nummer af bladet.
Lars Gram

➔
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Feriefonden informerer
Renoveringen er nu gået i fuld gang
Maleren er næsten færdig med at male udvendigt, og de
første 3 huse er tømt for alt inventar. Murerne er startet
med at rydde badeværelset, og alle håndværkerne er i
fuld gang. Det bliver spændende at følge renoveringen,
og de første huse er færdige til udlejning først i december.
Det er husene fra 1 til 3 der bliver renoveret først, og
derefter bliver fra 4 til 12 løbende renoveret. Hele
renoveringen vil stå færdig til sæsonstart marts 2007,
hvor Feriefonden så har 12 nyrenovere feriehuse til
brug for vores medlemmer.
Rengøring
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 dig selv.
Vi har i den forløbne sæson haft et par tilfælde af
mangelfuld rengøring, vi vil derfor indskærpe at mangelfuld rengøring, koster ifølge feriefondens regler et
gebyr på kr. 500,-.
Så hvis din feriebolig ikke er gjort ordentlig ren,
bedes du venligst kontakte vores opsynsmand, og ikke
bare lade det ligge til den næste.
Lejerne skal hele tiden huske på, at den næste kollega der kommer på besøg også gerne vil starte ferien
med at slappe af.

I Smørbøtten bliver der forskel på prisen, de to lejligheder i stueetagen kommer i højsæsonen til at koste
kr. 2000,-, mens de to lejligheder på 1. sal kommer til
at koste kr. 2700,-.
Alle de nye priser kan ses på Danske Mejeristers
Fagforenings hjemmeside www.mejeristen.dk
Udlejningen for 2006 er her i skrivende stund ca. 33%
højere på Kærneland, end hele sæsonen 2005. Smørbøtten ligger på samme niveau som sæsonen 2005, hvilket er 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.
Der er stadigvæk muligheder for en afslapnings weekend eller bare nogle dage midt på ugen, hvis det passer bedre.
Udlejnings sæsonen slutter først til Nytår.
På Feriefondens vegne
Lars Gram

Mysterium
Vi har i denne feriesæson haft et lille mysterium som vi
ikke har kunnet løse.
Der var lige pludselig forsvundet 3 dyner og 1 hovedpude, ligesom der også pludselig var lavet et hul i en
indvendig dør. Disse mysterier koster penge, og da
udlejnings prisen ikke er så høj, ville det være rart hvis
der nu kom klarhed over mysterierne.
Feriefondens bestyrelse har diskuteret disse hændelser, og løsningen kunne være at der efter hver udlejning skulle kontrolleres, men men men det koster alt
sammen penge, penge som bestyrelsen hellere vil bruge
på at holde udlejningsprisen så langt nede som muligt.
Priser for 2007
Prisen for at leje feriebolig til næste sæson bliver lidt
højere end den var i år.
I højsæsonen kommer en uge til at koste kr. 2700,-,
og dertil kommer så el-forbruget.
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Bendt & Astrid Hansen – opsynspar på Kærneland

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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Mojn igen
Så er Sønderjyllands afd. igen på banen …
Først vil jeg takke David for hans virke som tillidsmand på Bov mejeri. David har været et positiv og
rigtig godt aktiv for medlemmerne på Bov mejeri og DMF.
David har valgt at læse til tekniker på Dalum fra 1. september, han ønskes held og lykke med de nye
udfordringer.
Nu gælder det bare om hurtigst mulig at få valgt en ny tillidsmand/kvinde, så der kan følges op på
David’s gode arbejde, så vidt jeg er orienteret er der valg i uge 41, så DMF har forhåbentlig allerede
en ny repræsentant på Bov.
Nu da jeg alligevel har fået lidt spalteplads af formanden, vil jeg lige benytte lejligheden til at gøre
opmærksom på, at vi nærmer os tiden hvor budgettet for 2007 i DMF skal lægges.
Efter at jeg har nærlæst halvårsregnskabet for 2006, må jeg desværre konkludere, at vi har haft et
driftsunderskud på ca. 1,7 mill. det sidste år.
Der vil til budgetlægning i december blive stillet forslag til besparelser fra afd. 901. Et forslag kunne
være, at man fra 1. januar 2007 blev pålagt at tage toget, når man skal til København i DMF regi. Jeg
anslår at DMF er i København mellem 80 og 100 gange i året, hvilket vil give DMF en årlig besparelse
på ca. 200.000 kr.
Forslaget er ikke nyt, jeg havde det også med sidste år, men da blev det stemt ned med 8 imod og 1 for.
Med argumenter som "så er det ikke sjovt længere" og "at det var formandens tid sørme for vigtig til".
Sagen er jo bare at rejsetiden i bil kontra tog næsten er den samme, og så kan formanden jo tilmed sidde
med sin bærbar, når han tager toget. Jeg mener det er et seriøst og gennemtænkt forslag – og håber
meget på opbakning fra landsbestyrelsen.
En anden ting er jo også hvem der skal betale pensionsbidrag til vores 2 forhenværende formænd når
DMF’s kasse er tom, det kan sikkert hurtig blive et bestyrelsesansvar. Jeg mener det er på høje tid at
landsbestyrelsen tager sig alvorligt sammen og finder den struktur og det økonomiske niveau, så medlemstal og økonomien er i balance. Lad være med at blive med at lægge budget efter 1600 medlemmer
når vi kun er 750, det er simpelthen dybt useriøst og uansvarlig.
Alle gode spareforslag er meget velkomne.
Brian Petersen
Aabenraa
Tlf. 74 62 19 51
Mail. brian@mejeristen.dk.

Brian Petersen
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Svar må være på sin plads
Spalteplads er ikke noget man skal have særlig tilladelse til.
Det er ganske rigtig at undertegnede er redaktør, men der er endnu ikke kommet mig noget i hænde
der ikke kunne komme i bladet.
Tværtimod har jeg mange gange opfordret til at komme med indlæg, for at gøre Mejeristen så alsidig
som muligt.
Budgettet for 2007 fastlægges på DMF’s december møde, og som Brian skriver er alle gode besparelses
forslag meget velkomne.
Brian kommer med nogle tal som jeg bliver nødt til at reagere på.
Bl.a. skriver han at halvårs regnskabet har et drift underskud på 1,7 mill. kr., for at sætte tingene på
plads, var der i budget sat et underskud før finansielle poster kr. – 673.725,- og halvårsregnskabet viser
kr. –717.057,- det giver en afvigelse på godt kr. 43.000,-.
Det er rigtig at de finansielle indtægter ikke har været som forventet, men det har vi i DMF ikke den
store indflydelse på. Jeg plejer godt nok at sige at mejerister kan alt, men styre aktie og obligations markederne kan vi desværre ikke.
Forslaget med at alle i DMF pålægges at tage toget når der er møder i København, var oppe at vende
sidste år da budgettet 2006 blev lagt. Så vidt jeg kan erindre, opfordrede vi alle til at tage toget så vidt
det er muligt. Jeg kan oplyse at Ove er den eneste der har taget toget.
I budgettet 2006 er der ikke engang afsat de 200.000 kr. som Brian mener der kan spares.
Undertegnede kan oplyse at DMF har været i København 30 gange de første 3 kvartaler, hvilket giver
en samlet udgift på ca. kr. 60.000,-.
Vedr. pensionsbidraget til vores 2 tidligere formænd som DMF er forpligtet til at betale pension, så skal
jeg bare henvise til den pensionsfond der har sine egne depoter. Desuden får DMF også regnskabet
revideret 2 gange om året af statsautoriseret revisor.
Hvis man tager budgettet for 2006, og kigger på de forventede kontingentindtægter, vil man kunne se
at Landsbestyrelsen gik ud fra 700 medlemmer.
Jeg håber at alle i landsbestyrelsen vil søge svar på eventuelle spørgsmål internt, inden man inddrager
alle medlemmer. Jeg er forbavset over at Brian føler sig nødsaget til at skrive i Mejeristen for at få svar
på sine spørgsmål. Jeg mener vi i DMF arbejder på at have en åben og tillidsfuld dialog hvor alle synspunkter og spørgsmål kan diskuteres og behandles. Dette på alle niveauer, så uanset om man er alm.
medlem, landsbestyrelsesmedlem, medlem af FU eller blot interesseret i hvad der foregår i DMF er
man altid velkommen til at kontakte undertegnede eller et af de øvrige FU medlemmer.
MVH.
Lars Gram
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Fødselsdage

DMF arrangement 2007
Vi har i landsbestyrelsen talt om at lave et fælles arrangement i DMF i 2007.
Brian Petersen (Sønderjyllands afd.) og undertegnede
Mogens Vorgod (afd. Midt-Vest) er sat på opgaven
med, at arrangere et stort fælles arrangement for alle
DMF medlemmer.
Indholdet til dette arrangement er ikke bestemt endnu,
og gode idéer modtages meget gerne.
Placering af DMF´s medlemsarrangement 2007 er ikke
fastlagt, men vi har i landsbestyrelsen talt om, at placeringen nok bør være centralt.

60 ÅR
Den 30. december 2006 fylder
Tage Larsen, Fælledvej 17, 2. th.,
5000 Odense, 60 år.
Fyns Afd. ønsker tillykke med
dagen.
Jørgen U. Nielsen

65 ÅR
Den 27. december 2006 fylder
Niels Birkebæk, Gl. Kattrupvej
67, 8732 Hovedgård, 65 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Anne-Maria Jepsen

Den 3. december 2006 fylder
Aage Nielsen, Vestergade 2, 1,
6771 Gredstedbro, 65 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.
Ove Fuglsang

De enkelte afdelinger kunne muligvis arrangere noget
fællestransport eller lignende.
Gode idéer til indhold og placering til DMF´s medlemsarrangement skal sendes til Brian Petersen eller
Mogens Vorgod.

Vores mail adresser er:
brian@mejeristen.dk
mk-vorgod1@post.tele.dk
Eller idéerne kan sendes pr. brev, adressen kan ses på
bagsiden.
M. v. h.
Mogens Vorgod

70 ÅR
Den 21. november 2006 fylder
Gretha Petersen, Klintebakken
40, 6933 Kibæk, 70 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod

Den 12. december 2006 fylder
Hans Viktor Christensen, Vestervangsvej 27, 8860 Ulstrup, 70 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Peder W. Møller

Den 29. november 2006 fylder
Tove Jensen, Møllebakken 7,
6683 Føvling, 70 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.
Ove Fuglsang

Den 12. december 2006 fylder
Bent Larsen, Nyborgvej 56, 5772
Kværndrup, 70 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen
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Den 15. december 2006 fylder
Svend Hansen, Østerbyvænget
30, 5642 Millinge, 70 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 23. november 2006 fylder
Gunnar Knudsen, Svendborgsvej
57, 1, 5772 Kværndrup, 75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 9. november 2006 fylder
Poul Gudbergsen, Lyrsbyvej 22,
3751 Øster-Marie, 85 år.
Bornholms Afd. ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Jørgen U. Nielsen

Jørgen U. Nielsen

Ole Madsen

75 ÅR

80 ÅR

Den 16. november 2006 fylder
Svend Aage Hansen, Høybergvej
3, 6261 Bredebro, 75 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 25. januar 2007 fylder
Greger Jessen, Blüchers Allé 10,
6800 Varde, 80 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.

Brian Petersen

Ove Fuglsang

Den 28. januar 2007 fylder
Sigrid Mikkelsen, Sønderløkke
1, 6230 Rødekro, 75 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 30. januar 2007 fylder Arne
Jensen, Odderupvej 7, 6880
Tarm, 80 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Den 4. december 2006 fylder Åge
Johansen, Gartnervænget 7, 6650
Brørup, 90 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.

Mogens Vorgod

Ove Fuglsang

Brian Petersen

Den 13. november 2006 fylder
Tage Jensen, Harrehøjvej 37,
7900 Nykøbing M, 75 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Lars Lund

Den 7. januar 2007 fylder Carl
Larsen, Bøgens Kvarter 51, 4400
Kalundborg, 75 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Torben Madsen

Den 27. november 2006 fylder
Ulla Andersen, Toftevænget 2,
8723 Løsning, 75 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Anne-Maria Jepsen

Den 14. januar 2007 fylder Anny
Jensen, Marsvej 8 B, 8881 Thorsø, 75 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Peder W. Møller

Den 7. november 2006 fylder
Minna Rasmussen, Bøjdenlandevej 17, 5600 Fåborg, 75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 16. november 2006 fylder
Svend Jensen, Toftvej 12, 5871
Frørup, 80 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

Den 29. november 2006 fylder
Poul Kristoffersen, Tværgade 29,
5592 Ejby, 80 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

85 ÅR
Den 23. november 2006 fylder
Anna Rudolph, Storegade 14, st.
th., 6261 Bredebro, 85 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke med dagen.
Brian Petersen

Den 24. november 2006 fylder
Marius Raabjerg, Østvangen 5,
7660 Bækmarksbro, 85 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 19. januar 2007 fylder Ejner
Larsen, Østervænget 40, 8840
Rødkærsbro, 85 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Ole Madsen

90 år

95 år
Den 25. december 2006 fylder
Jens Larsen, Gammel Skårupvej
26 J, 5700 Svendborg, 95 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Jørgen U. Nielsen

Mærkedage speciel
Asger Sletten, Dyrlægegårds Allé
15, 3600 Frederikssund.
Asger fylder 55 år den 19. december 2006, han har gennem mange
år været og er stadig referent i
Sjællands afdelingen. Undertegnede vil gerne sige dig tak for dit
arbejde i afdelingen.
Kære kollega, undertegnede vil på
afdelingens vegne ønske dig hjertelig tillykke med de 55 år, og alt
godt fremover.
Med venlig hilsen
Torben Madsen,
Afd. Sjælland

Lars Lund

Jørgen U. Nielsen
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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:
brian@mejeristen.dk

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 3. 1.th.
2720 Vanløse
Tlf. 38 79 94 50
e-mail:
torbenmadsen.dmf910@ofir.dk

Tlf. 70 150 450
Fax 70 150 455

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

