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Afdelingsindlæg
Randers afdelingen
Så er det blevet afdeling 927 Randers tur til at
have et indlæg i Mejeristen.

Anders og Ulrik arbejder stille og roligt på
opgaven.

Vi er 5 i bestyrelsen, Ulrik Haldrup, Anders
Sørensen, begge Nørager mejeri, Peder W.
Møller, Sædager mejeri, Arne Andersen og
Martin Nybo Hansen, begge Hobro mejeri.
Heraf er vi 4 der kun har 3 års erfaring eller
mindre. Så vi er en rimelig grøn bestyrelse.

MEN det behøver jo ikke kun at være dem som
er i bestyrelsen der kan hverve medlemmer,
det kunne lige så godt være DIG. Hvornår har
du sidst prikket din kammerat på skulderen og
spurgt om ikke det var en ide at komme over i
DMF.

Jeg overtog formandsposten i april efter Peder
W. Møller, og en afdeling som havde stået stille
et langt stykke tid. Det er en kæmpe opgave at
løfte en afdeling har jeg fundet ud af, og derfor
har vi kopieret nogle af de gode ting som vi
kunne bruge fra de andre afdelinger. Bl.a. har
vi en gave til dem som kommer til vores generalforsamling.

Som der var en der sagde på et kursus jeg var
på:

Vi er også gået sammen med afdeling Nord
om at lave vores medlemsarrangement hvor vi
har været ude og køre gokart, men der har ikke
været den store opbakning fra Randers afdelingens medlemmer.
Jeg kunne godt tænke mig at vores medlemmer
ville bruge bare lidt af den kostbare fritid på at
bakke os op.

BARE EN MER OG VI ER FLER.
Det er jo en fagforening for ufaglærte såvel som
faglærte, så hold dig ikke tilbage.
I det halve år jeg har været formand for afdelingen har vi fået en del nye medlemmer det er
jo rigtig rart, for når man hører om andre
fagforeninger, så er der kun tilbagegang i
medlemstallet. Jeg tror at den fremgang vi har
skyldes at vi er en lille fagforening hvor der
er kort vej til den der kender overenskomsten
og at det enkelte medlem føler sig tryg så hellere LILLE OG VÅGEN END STOR OG
DOVEN.

Vi bliver jo ikke bedre hvis vi ikke får noget
input fra medlemmerne.
Et af mine mål, er at vi kan gøre Nørager
mejeri til et DMF mejeri.
Martin Nybo Hansen
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"MTNEF
Als-mødet blev afholdt den 10. oktober 2007, på Kærneland.
Der var i alt 47 tillidsvalgte der deltog i mødet, hvilket må siges at være ganske godt, der var nemlig
kun 6 afbud.

Næsten alle Als-møde deltagere

Som der er tradition for, kom næsten alle mødedeltagere aftenen før til spejderfrokost og social
samvær.
Denne tradition er meget hyggelig, og DMF’s tillidsvalgte får her muligheden for at lære hinanden
at kende under trygge og afslappede rammer.
Efter morgenkaffen startede selve Als-mødet, hvor der arbejdedes efter følgende dagorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Velkomst.
Valg af dirigent/referent.
Orientering om året i DMF v/Lars Gram.
Status i DFF-S.
Afdelingsforslag OK 08.
Debat omkring OK
krav/forslag.
Udtagelse af DMF’s
krav.
Feriefonden
v/Ove Fuglsang.
Evt.

Der lyttes til formandens orientering

Der vil på et senere tidspunkt komme et referat fra Als-mødet til at ligge på DMF’s hjemmeside.

Lars Gram orienterer om året der gik

Hyggesnak i pausen

Kent Jørgensen fremlægger
OK08 krav fra Fyns afd.

Undertegnede synes mødet forløb godt, der var god debat og
man kunne mærke at de tillidsvalgte vidste hvad de kom for.
Til et arrangement som Alsmødet skal der også serveres mad,
og igen i år havde vi Kærnelands
opsynspar Astrid og Bendt til
at stå for alt det praktiske. Den
store arbejdsindsats de to ligger
for dagen, så kan vi ikke blive
serviceret bedre, det skal I også
her have en kæmpe stor tak for.
Lars Gram

Forsamlingen takker Astrid og Bendt
for den gode forplejning
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Endelig igen
Nu er der snart gået tre år, og der skal forhandles en ny overenskomst på plads.
Man må nok sige, at der er sket en masse siden sidst, der er forhandlet en overenskomst i Danske
Mejeristers Fagforening. Vi har fået en ny Formand, som måske er lidt grøn, men har bevist, at
hvor der er vilje, er der vej.
Her tænkes på medlemsflugten er vendt, fokus på vores økonomi, informationen ud til vores tillidsrepræsentanter osv.
Vores Formand har meget at lære endnu, men der er ingen tvivl om, at det går den rigtige vej.
Forretningsudvalget er også blevet skiftet ud. Ove Fuglsang, Ribe Søndre og undertegnede Lars
Lund, Nordjylland.
Rutine mangler vi også lidt af, men når man har masser af nye ideer og lidt fornuft, skal det nok
gå. Vi har været med til at tage mange svære beslutninger de første år, for at få Danske Mejeristers
Fagforening i den rigtige retning, salg af forbundshuset, besparelser osv.
Det vi tre mangler i rutine har vores forbundssekretær Toni, »han har været med, lige så længe jeg
kan huske.« Han er virkelig en god mand for os i Danske Mejeristers Fagforening.

Medlemsmøde på Aars Mejeri

Oppe i afdeling 902 Nordjylland besluttede bestyrelsen, at vi skulle holde et overenskomstmøde 23.
august på Års mejeri klokken 18.00. Vi inviterede Lars Gram, så han kunne få en fornemmelse af
vores mening til de nye forhandlinger.
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Over 20 mænd og 2 piger havde meldt deres ankomst til vores sidste møde på Års mejeri, da Arla
igen har lukket et mejeri, som var danmarksmester fire år i træk og gav et overskud, men der er
desværre ingen prestige i et lille mejeri på landet.
Vi var repræsenteret fra 7 forskellige driftssteder. Fra Hjørring i Nord til Holstebro i syd, dvs. at
vi havde et bredt udvalg af oplevelser, hvordan man tolker overenskomsten på de forskellige driftssteder.
Efter sandwich, cola og en kop kaffe blev alle budt velkommen. Der blev givet en lille forklaring om,
hvordan ideer kan komme med i overenskomsten en lang vej men absolut ikke umuligt.
Man skal huske på, at vi er med i fællesoverenskomsten DMF, NNF og 3F, hvor hvert forbund har
33,3 procent af forhandlingsret. Dvs. DMF har meget at sige i forhandlingerne.
Til mødet kom der nogle ideer op til overfladen, som virkelig bliver spændende at arbejde videre
med. F.eks. Weekendløn (Lørdags- – Søndagstillæg) Fritvalgsordning (Pension – Fridag – Penge)
Barnets første sygedag, Fagtillæg osv.
Efter mødet var vi ude at køre gokart, hvem der vandt, kan være lige meget men tab og vind med
samme sind.
5. september holdt vi bestyrelsesmøde, hvor vi gennemgik alle forslagene. Jeg mener, det er utrolig
vigtigt, at det er Nordjyllands ideer, der kommer med til Alsmødet og ikke mine egne.
På Alsmødet fik hver formand for sin respektive afdeling ti minutter til at overbevise forsamlingen
af bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter fra hele landet om, at det er deres forslag, som
skal med til forhandling i fællesoverenskomsten (DMF – NNF og 3F)
Det var fantastisk at se de tre forbund arbejde tæt sammen under krisen på Esbjerg mejeri. Det har
virkelig givet mig troen på, at hvis vi står sammen i de tre forbund, kan det blive en rigtig spændende overenskomstforhandling.
Jeg går ind til overenskomstforhandlingerne med håbet om noget stort denne gang. Vi i forhandlingsudvalget vil kæmpe for det bedste til vores medlemmer.

Lars Lund
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Kærneland genindviet i 2007-stil
DMF-sommerhusene på Sydals er blevet moderniserede for et millionbeløb, og DMF’s Feriefond venter
øget interesse fra alle medlemmer i Danske Mejeristers Fagforening og Dansk Funktionærforbund –
Serviceforbundet.

Forbundsformand Karsten Hansen klipper den røde
snor over og markerer genåbningen af Kærneland.

Moderniseringen af interiøret i de 12 sommerhuse gør dem endnu mere attraktive, og sammen med
Kærnelands enestående beliggenhed er de et godt bud på et kortere eller længere ophold.
Med en udlejningsfremgang i 2006 på ikke mindre end 35 procent og 12 feriehuse i gennemmoderniseret
stand ser fremtiden lys ud for DMF’s Kærneland på Sydals. Optimismen var da også tydelig, da forbundsformand Karsten Hansen forleden genindviede feriecentret.
Feriehusene har i en årrække kunnet lejes af alle medlemmer af Dansk Funktionærforbund –
Serviceforbundet, men har trængt til en renovering, ikke mindst af de indvendige faciliteter.
– Husene fremstår nu i en meget attraktiv tilstand, og vi forventer selvfølgelig en væsentlig fremgang i
antallet af udlejninger i de kommende år, siger DMF-formand Lars Gram.
Han kunne byde velkommen til en række DMF-medlemmer og venner af Kærneland, da ferieboligerne
blev genindviet. Hele det indre af ferieboligerne er blevet renoveret. Badeværelserne har således også
fået nye klinker og gulvvarme, og der er pålagt trægulve over alt i husene, ligesom der er installeret
brændeovne i alle 12 huse, så sæsonen kan blive forlænget. De køligste vintermåneder, januar, februar og
marts, er der dog fortsat lukket for udlejning i centret.
DMF’erne fik for et par år siden et købstilbud på alle husene og jordarealet fra en investor, der ville lade
Kærneland indgå i et større projekt, men efter moden overvejelse sagde mejeristerne nej tak.
– Vi erkendte, at husene trængte til en kærlig hånd, men var samtidig villige til at investere de penge, der
skulle til, siger Lars Gram. – Kærneland hører med til forbundets kultur-arv, og vi agtede ikke at sælge ud
af den, selv om vi selvfølgelig gerne ser øget udlejning og større medlemsopbakning til ferieboligerne.
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Moderniseringsprojektet
startede i oktober sidste år,
og har således varet et års tid,
men resultatet har været værd
at vente på, mener »bygherren«, DMF’s Feriefond.

Feriefondens formand Ove Fuglsang
holder tale ved genindvielsen.

Formanden, Ove Fuglsang,
ridsede hele Kærnelands historie op i sin genindvielsestale.
DMF, der også ferieboligerne
Smørbøtten på Djursland,
købte jorden på Sydals i
slutningen af 1960’erne, og
husene blev opført i løbet af
1970’erne og 1980’erne.

– Med muligheden for at alle Funktionærforbundets medlemmer kan leje bolig her, bidrager vi også til
at knytte de forskellige medlemsgrupper sammen til en enhed. Der er stiftet mange venskaber mellem
DFF-familier under en ferie i Kærneland, og ferieboligerne er et aktiv for hele forbundet, understregede
Lars Gram – med forbundsformand Karsten Hansens opbakning.
Fælleshuset indgår også i de videre planer om yderligere renovering. Men aktivitetsafdelingen blev
styrket i forbindelse med genindvielsen. En af de mange flotte gaver var et fodboldspil, som blev givet
af samtlige DMF-afdelinger i Danmark. Der blev også givet et større pengebeløb til udsmykning af
fælleshuset eller selve centerområdet, og de 12 feriehuse bliver nu også udstyret med en radio.
Af Carsten Dall · Foto: Erik Smedegaard

På billedet ses bl.a. Lars Gram, Brian Petersen,
Marian Birkedal og Sv. Aage Petersen.

DMF’s Feriefond ønsker at takke for opmærksomheden og de mange gaver
i forbindelse med genindvielsen af Kærneland.
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Sønderjylland afd. 901
På bestyrelsesmødet i september blev der besluttet, at lave en aktivitetsplan for 2008.

Følgende aktiviteter blev vedtaget af en enig bestyrelse.
Marts.

Generalforsamling Agerskov kro.

Maj.

Go-kart på Vojens Go-kart center.

September.

Fisketur.

Samtlige aktiviteter vil blive annonceret i Mejeristen, og med opslag på samtlige mejerier i
Sønder-jylland.

Derudover blev medlemssituationen diskuteret, hvor vi i første
halvdel af 2007 har en medlemsfremgang på 36 fuldtidsmedlemmer i DMF, hvilket svarer til en fremgang på mere end 5%.
Der skal lyde en stor ros fra Sønderjylland til Lars Gram og Lars
Lund for denne flotte medlemssituation.
P.b.v.
Brian

Jeg skal på Lars Lunds og egne vegne takke for de fine roser, vedrørende DMF’s medlemssituation,
men vi vil skynde os at videresende roserne til de rette.
Roserne for at vi pt. har en medlemsfremgang, skyldes helt og alene de dygtige tillidsrepræsentanter
der gør et stort arbejde.
Lars Gram
10

Er du medlem af Dansk Funktionærforbund?

-så lej din feriebolig
gennem DMF
Du kan enten vælge feriehus på
Als eller ferielejlighed på
Djursland. Uanset dit valg,
så er både boligen og dens
beliggenhed i top.

Smørbøtten
Falder dit valg på Djursland, så kommer du til at bo lige udenfor smukke,
gamle Ebeltoft i en unik natur, direkte ned
til en børnevenlig strand. Ebeltofts gamle
købstadscharme er uspoleret og du finder
et hav af shoppingmuligheder, restauranter
og forlystelser i og tæt på byen.
F. eks. Djurs Sommerland; Danmarks
sjoveste sommerland. Eller den fantastiske
zoologiske have med safari. Du og familien
har også muligheden for at muntre Jer i
Kattegat Centret; stedet med masser af
hajer og forskellige “våde” aktiviteter for
børn og voksne.
Prøv Tante Andantes Hus! Her er der
plads til at de mindste kan udfolde sig musikalsk, kunstnerisk og dramatisk! En helt
anderledes verden.
Djursland byder på noget af det ypperste
når det gælder smuk, dansk natur.
Kom selv og oplev suset, du bliver bidt af
det...

Kærneland
Sydpå finder du os placeret på stranden
i naturskønne omgivelser ved Kegnæs,
tæt på Sønderborg og den dansk/tyske
grænse. Og der er bestemt ingen grund til
at kede sig hernede!
Gå på opdagelse i Danfoss Universe; en
ny oplevelsespark fyldt med lærerig teknik,
naturfænomener og massevis af “gør-detselv-oplevelser”.
Brug en dag i Sommerland Syd; med
vandland, rutschebaneloop og sjov i timevis.
Als byder på en helt fortryllende natur og
man mærker de historiske vingesus overalt!
Hvad med et besøg på Dybbøl Mølle? En
tur til fods på skanserne? Se Gråsten slot?
Eller hvad med at udforske skønne
Sønderborg? Nyd stemningen, fjorden og
arkitekturen. Og nyd Sønderjylland. En
egn, som du ikke helt kan slippe igen...

Kig forbi på www.mejeristen.dk/ferie.htm og læs mere om hvordan!
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Pensionister
Desværre er der ikke noget i denne verden der
holder evigt, heller ikke gratis service og medlemspleje over for vores pensionister.
Med baggrund i den økonomiske situation, og
at vi i Danske Mejeristers Fagforening ønsker at
udgifter og indtægter skal hænge sammen, ser vi
os nødsaget til at indføre et lille pensionistkontingent.
Det er en enig landsbestyrelse der med stor beklagelse ikke ser andre muligheder, og derfor har
vedtaget at indføre pensionistkontingentet.
Kontingentet for vores pensionister vil blive opkrævet en gang pr. år, pålydende kr. 250,- i 2008.
Beløbet skal være med til at dække udgifter ved
trykning af DMF’s medlemsblad »Mejeristen«,
samt udsendelse af dette. Ligeledes skal udgifterne
til vores pensionistklub, også dækkes af de indtægter
der kommer fra pensionistkontingentet.
Pensionistkontingentet er tænkt fordelt på følgende måde:
Pensionistklubben vil modtage 50% af indtægterne,
til at afholde deres årlige arrangement, og DMF
beholder de sidste 50% af indtægterne til at dække
udgiften til at trykke og udsende medlemsbladet til
de betalende pensionister.
De muligheder der vil være som kontingentbetalende pensionist bliver bl.a., medlemskab af DMF’s
pensionistklub (man skal stadigvæk, aktiv melde
sig til, gennem klubbens bestyrelse eller på hoved-

kontoret), muligheden for at få pensionistrabat i
DMF’s Feriefond.
Som det vil kunne ses andetsteds i bladet, har feriefonden også tænkt sig at ændre en del på priserne
til næste sæson. Det vil fremover også kun være
kontingentbetalende pensionister der modtager
medlemsbladet »Mejeristen«.
Det skal måske også lige nævnes at hovedbestyrelsen i Dansk Funktionærforbund – Serviceforbundet
netop har vedtaget at skære i udgifterne til
medlemsbladet »Service«, således at der i 2008
kun udkommer 6 numre, og at pensionisterne ikke
vil modtage bladet.
Landsbestyrelsen håber på at DMF’s pensionister
har forståelse for, at vi bliver nødt til at indføre
denne lille årlige kontingent betaling, og der skal
blot 2 dages leje i en af vore ferieboliger, så er
kontingentet tjent hjem.
Der er også andre tiltag i støbeskeen så vi kan
forbedre økonomien i DMF, landsbestyrelsen vil
ikke kun pålægge pensionisterne en lille udgift,
disse nye tiltag vil vi komme ind på til forårets
generalforsamlinger.
Lad det være helt klart, alle DMF’s pensionister,
vil også være DMF’s pensionister fremadrettet,
der vil blot være en lille forskel.
Landsbestyrelsen.
Lars Gram

Feriefonden informerer
Renoveringen er nu færdig
Her i skrivende stund lægges den allersidste hånd
på renoveringen, det har været lidt en sej kamp at
få de sidste par detaljer på plads, men nu skulle
også de sidste par småting være helt færdige.
Som det kan læses andetsteds i bladet har feriefonden afholdt en lille reception på Kærneland.
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Priser i 2008
Feriefonden skal have kigget på alle udlejningspriserne til næste sæson.
Der vil komme forskellige priser, afhængig af om
man er medlem af DMF eller DFF-S, ligeledes vil
der også blive forskel i forhold til det nuværende
når vi snakker pensionistrabat.

For DMF’s medlemmer og de kontingentbetalende
pensionister, kommer der ikke prisstigninger.
Alle priser vil blive offentliggjort på DMF’s hjemmeside, og de kommer også i bladet næste gang
det udkommer i januar, ligeledes kommer priserne
med i medlemsbladet »Service«.

været klager over løse hunde eller efterladte hundel … derfor forlænges forsøget med endnu et år,
hvilket gør at vi også til sæsonen 2008 har tilladt
hund på Kærneland i husene 11, 12 og lejligheden
på ejendommen.

Foreløbig status 2007
Udlejningen for 2007 er gået ganske udmærket,
hvis vi sammenligner med de sidste par år, så er vi
nået op på samme niveau som sidste år og bedre
end årene før.
Smørbøtten har fået renoveret terrasser, malet
udvendigt og diverse andre småting, også der er
der blevet mere plads og luft rundt om huset idet
der er fjernet nogle af de store træer.
Kærneland har i år gennemgået den største renovering i de ca. 36 år vi har haft vores feriecenter på
Sydals. Husene fremstår nu rigtig fine og sæsonen
kan endda forlænges idet der nu er brændeovne i
alle 12 sommerhuse.

På Feriefondens vegne
Lars Gram

Forsøg med hund
Forsøget med at åbne for at have hund med på
Kærneland, er forløbet ganske godt. Der har ikke

Feriesæsonen 2008
Der er i forbindelse med tilrettelæggelsen af feriesæsonen et ret stort administrativt arbejde.
Medlemmer der har ferien tilrettelagt for sommeren 2008, og ønsker at gøre brug af Feriefondens
ferieboliger i Smørbøtten eller Kærneland, kan
indgive bestilling nu.
Alle indgivne bestillinger der er kommet hovedkontoret i hænde senest den 12. februar 2008, vil
så komme med i puljen til lodtrækning. Ligeledes
vil alle få besked om Feriefonden har kunnet efterkomme jeres ønsker.
Der vil som tidligere være efter først til mølle efter
den 29. februar 2008.
Ferieboliger kan lejes i følgende tidsrum:
Kærneland fra 29. februar til 31. dec. 2008.
Smørbøtten fra 14. marts til 31. dec. 2008.

Betaling
Priserne for sæsonen 2008 er i skrivende stund
ikke vedtaget, men vil blive offentliggjort på hjemmesiden lige så snart den er klar, og prislisten
kommer i næste nummer af medlemsbladet.
Undertegnede tror dog ikke der vil komme prisstigninger for DMF’s medlemmer, og DMF’s kontingentbetalende pensionister vil være de eneste
der vil kunne leje med pensionistrabat.
Betaling for leje vil blive opkrævet i forbindelse
med tildeling af opholdsperioden, betalingen skal
være hovedkontoret i hænde senest 1 måned før
opholdet. (ved leje under en måned før, betales
hurtigst muligt).
DMF’s Feriefond
Lars Gram

Vedrørende beskrivelse af sommerhuse henvises til
DMF’s hjemmeside på www.mejeristen.dk
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Fødselsdage
60 ÅR
Den 29. januar 2008 fylder Kurt
Petersen, Slipskoven 15, 6340
Kruså, 60 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Brian Petersen

Den 05. november 2007 fylder
Ole Starosczik, Hylkevej 7, 8660
Skanderborg, 60 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Anne-Maria Jepsen

65 ÅR

Den 30. november 2007 fylder
Hans Peter Andersen, Ribersvej
92, 7200 Grindsted, 65 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.

Den 29. januar 2008 fylder Tove
Refsgaard, Åbjerg 26, 6340
Kruså, 75 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Ove Fuglsang

Brian Petersen

70 ÅR
Den 18. december 2007 fylder Karl
Christian Schmidt, Vonsildvej
186, 6000 Kolding, 70 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Brian Petersen

Den 03. december 2007 fylder
Niels Petersen, Birkevej 6, 6950
Ringkøbing, 70 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod

Den 27. december 2007 fylder
Leif Christensen, Ternevej 3,
4291 Ruds Vedby, 65 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.

Den 30. november 2007 fylder
Søren Winther, Bellisvej 16, 8450
Hammel, 70 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Torben Madsen

Mogens Vorgod

Den 08. november 2007 fylder
Alice Anita Pedersen, Hesteskoen 2, 7100 Vejle, 65 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Den 10. december 2007 fylder
Holger Jensen, Borups Vænge
10, 8983 Gjerlev J., 70 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Anne-Maria Jepsen

Martin Nybo Hansen

Den 27. december 2007 fylder
Anny M. Jacobsen, Kirkestien
29, 7100 Vejle, 65 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Den 18. november 2007 fylder
Myrtle Andersen, Østerbyvænget
30, 5642 Millinge, 70 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Anne-Maria Jepsen

Kent Jørgensen

Den 04. januar 2008 fylder Leif
Petersen, Hostrupsvej 15, 8870
Langå, 65 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Martin Nybo Hansen

75 ÅR
Den 07. december 2007 fylder Margrethe Nielsen, Borgmestervej 5, st. tv., 6070 Christiansfeld, 75 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Brian Petersen

Den 24. december 2007 fylder
Søren Nielsen, Sensommervej
14, 7960 Karby, 75 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Lars Lund

Den 19. januar 2008 fylder Arne
Pedersen, Nørregade 17 G, 6920
Videbæk, 75 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.
Mogens Vorgod

Den 27. december 2007 fylder
Jens B. Kristiansen, Vestergade
9, 8983 Gjerlev J., 75 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Martin Nybo Hansen

Den 21. december 2007 fylder
Kjeld B. Nielsen, Vinkelvej 7,
6650 Brørup, 75 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.
Ove Fuglsang

Den 09. december 2007 fylder
Peter N. Skaaning, Trekanten 2,
5600 Faaborg, 75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Kent Jørgensen

Den 11. december 2007 fylder Karl
Erik Kristensen, Spurvelunden
6, 5672 Broby, 75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Kent Jørgensen

Den 25. januar 2008 fylder Gert
Kr. Olsen, Tanderupvej 8, 5591
Gelsted, 75 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Kent Jørgensen
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80 ÅR
Den 13. december 2007 fylder
Preben Jørgensen, Søglimt 18,
6340 Kruså, 80 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 23. december 2007 fylder Svend Aage Christensen,
Hesselhaven 5, 4230 Skælskør,
80 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Torben Madsen

85 ÅR
Den 27. november 2007 fylder
Anker Sørensen, Havrevangen
19, 9640 Farsø, 85 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Brian Petersen

Den 18. november 2007 fylder
Erik Bonde, Åglimt 20, 6372
Bylderup-Bov, 80 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Lars Lund

Den 18. januar 2008 fylder
Gustav Friis, Fasanvej 37, st. tv.,
4600 Køge, 80 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Torben Madsen

Den 16. januar 2008 fylder Bent
M. Kristensen, Ørumvej 90, 7840
Højslev, 85 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Brian Petersen

Mogens Vorgod

Den 14. december 2007 fylder
Frede Andersen, Rørsgårdsvej 5,
7570 Vemb, 80 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 05. december 2007 fylder
Aage Jensen, Skaboes Gyde 26,
5591 Gelsted, 80 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 31. januar 2008 fylder Rasmus
P. Eriksen, Sommersmindevej 4,
1, -28, 8250 Egå, 85 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Lars Lund

Kent Jørgensen

Martin Nybo Hansen

Den 11. december 2007 fylder
Edgar Jensen, Fabriksvej 2, 3782
Klemensker, 80 år.
Bornholms Afd. ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Den 14. november 2007 fylder
Aage Nielsen, Ørbækvej 277,
5892 Gudbjerg Sydfyn, 80 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Ole Madsen

Kent Jørgensen

Den 10. december 2007 fylder
Hilmer H. Hviid, Syrenvænget
46, 4880 Nysted, 80 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.

Den 25. december 2007 fylder Svend E. M. Jensen, Lille
Snødevej 25, 5953 Tranekær, 80
år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Torben Madsen

Kent Jørgensen

90 ÅR
Den 31. januar 2008 fylder
Hendryk Namyslo, Solparken
23, st. tv., 4293 Dianalund, 90 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Torben Madsen

Den 20. januar 2008 fylder Ellen
K. Jensen, Hejlskovparken 58,
-L/05, 6040 Egtved, 90 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Anne-Maria Jepsen
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Kærneland – 74 40 44 86
Smørbøtten – 86 34 15 45

Tlf. 70 150 450
Fax 70 150 455

Alle henvendelser vedr. bestilling af
feriehuse rettes til hovedkontoret.
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:

2008

