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Efteråret er over os, med gråt og regnfuldt vejr. Heldigvis viser træer
og skove sig i fantastiske varme farver der gør at regn og kulde er til
at holde ud.
Det virker næsten som om at sagerne kommer, lige så hurtig som
bladene falder af træerne.

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

Faglige sager
Hen over de sidste 1 – 1 1/2 måned er der kommet mange faglige
sager, så på den front har efteråret budt på meget arbejde.
Som der kunne læses i ”Service” er Bov sagen ved at nå sin afslutning.
Dvs. at de beregninger der skal ligge til grund for udbetaling nu er
endelig godkendt.
Da Arla Foods har svært ved at finde alle de medarbejdere, der
har været på Bov Mejeri i perioden 1/1-2003 og til julen 2007, skal
der herfra lyde en opfodring til at tjekke, om man har fået den
efterbetaling man krav på.
DMF har en sag med et medlem som har arbejdet som flexjobber på
et museum. Medlemmet har ikke fået pension, hvilket DMF mener at
medlemmet er berettiget til. Sagen køres nu via forbundets advokat
idet DMF ikke har overenskomst på dette område. Advokat bistand i
disse sager er naturligvis gratis for vores medlemmer.
En anden sag, som lige skal nævnes, er vedrørende udbetaling af
afspadsering. Det har vist sig, at ikke alle mejerier udbetaler den
fulde timeløn, når afspadseringen afholdes. Her har DMF netop
hjulpet et medlem til at få fuld timeløn ved afspadsering.
Undertegnede har pt. 10–12 sager, som endnu mangler at blive
afsluttet, hvilket er godt dobbelt så mange, som der ellers plejer at
køre.
Der er faglige sager hele tiden, men der plejer ikke at være så
mange.
Men så bliver tiden heller ikke lang ;-)
Kursus for tillidsvalgte
DMF’s tillidsvalgte (dem der kunne) var samlet på kursus her 3 dage
i uge 41.
Kurset gik efter undertegnedes mening godt. Alle kom med
input til debatten og var med til at skabe en god stemning. Der
kom mange gode idéer til DMF’s nye TR-mappe, men også til nye
medlemstiltag.
Undertegnede vil her gerne benytte lejligheden
til at takke alle deltagerne for et rigtig godt kursus.
TAK.
Lars Gram
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Afdelingsindlæg
Indlæg fra Ribe Søndre afdeling 928
Jeg hedder Jan Søndergård Jensen, og er næstformand i Ribe Søndre.
Jeg har lovet at komme med et lille indlæg omkring
min arbejdsplads.

år inviteret med til leverandørfest i november, og
medarbejderne er også inviteret med til leverandørernes generalforsamling.
Medarbejderne bliver inviteret på et weekendophold i foråret sammen med mejeriets bestyrelse.
Ud over at feste, bliver der ved disse arrangementer selvfølgelig også diskuteret mejerisager. For
som de siger i bestyrelsen, hører de jo ellers kun
mejeribestyrelsens mening om tingene.
Leverandørerne og medarbejderne er jo i sagens
natur ikke altid enige om hvad der skal laves, men
jeg tror nok der er en vilje i bestyrelsen til at forbedre tingene, men der er jo en økonomisk grænse
for hvad et lille mejeri kan bære.

Jeg arbejder som mejerist på Endrup Andelsmejeri.
Derudover er jeg tillidsmand, og formand i vores
personaleforening på mejeriet. Endrup Andels
mejeri er Danmarks ældste andelsmejeri og ligger
lidt nord for Bramming i Esbjerg Kommune.
På mejeriet er vi er ca. 25 ansatte og 23 leverandører. Der indvejes ca. 23 millioner kg. mælk årligt.
Endrup Andelsmejeri producerer Danbo og Havarti,
hovedsageligt til hjemmemarkedet, men har også
lidt eksport til Sverige, Tyskland og Spanien.

Vi er også lidt hæmmet med hensyn til udbygning
af mejeriet, da vi ligger lige op ad Sneum Å. Vi fik
for et par år siden bygget nyt stort lager til, og vi
har fået et nyt paraffineringsanlæg der selv stryger
folie på inden den paraffinerer den færdige ost.
Der blev også investeret i nye tanke.

Vi opskærer og pakker selv ostene i mange forskellige størrelser. I øjeblikket kan vi ikke producere
ost af al den mælk vi indvejer, så derfor sælger
vi mælk til Jernved og Them mejerier. Den overskydende fløde sælger vi til Arla Foods, og vallen
sælges til en landmand med grise (svinefoder).
Vi har her på mejeriet et godt sammenhold, også
med leverandørerne. Medarbejderne bliver hvert
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I vores personaleforening som alle medarbejdere
indbetaler 10 kr. til hver lønningsdag, giver personaleforeningen gaver til fødselsdage og længerevarende sygdomme.
Derudover holdes der julefrokost for personale, og
vi har 1-2 udflugter eller andre arrangementer om
året som mejeriet også yder et pænt tilskud til.

Vi kommer f.eks. stadigvæk ostene i forme manuelt, men jeg ved at der har været arbejdet med planer om en modernisering af presserum.

Når man ser på tilslutningerne til disse arrangementer må man konkludere, at man trods alt har
en god arbejdsplads, for ellers bakkede man jo
ikke så meget op om de tiltag der bliver lavet.

På andre områder er vi måske lidt foran. Vi havde
f.eks. en sundhedsordning længe inden, den blev
en del af overenskomsten. Så da vi fik ny overenskomst fik vi også en frugtordning hvilket er til stor
glæde for de fleste. Vi har desuden en hospitalsforsikring der sikrer at vi kan komme i behandlig hvis
der er ventetid på de offentlige sygehuse.

Jan Søndergård Jensen

Sønderjyllands afdelings aktivitetskalender
Bestyrelsen i Sønderjylland har på september mødet godkendt aktivitetskalenderen for 2009.
2. dec. 08

Julemøde for alle tillidsvalgte i afdelingen, på Branderup mejeri. (juleafslutning)

2009.
19. feb.
24. mar.
14. maj
20. jun.
3. sep.
2. okt.

Bestyrelsesmøde hos Brian Petersen
Generalforsamling på Agerskov Kro
Bestyrelsesmøde hos Jonna Kirkmand
Medlemsarrangement på Kærneland for hele familien
Bestyrelsesmøde
Delegeretmøde på Hovborg Kro

Dec.

Julemøde for alle tillidsvalgte i afdelingen på Bov mejeri. (juleafslutning)

P.b.v.
Brian Rahr Petersen
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Fisketur i det Sønderjyske
Søndag d. 14. september 2008 havde
Sønderjyllandsafdelingen inviteret alle
medlemmer på fisketur, hos Rødekro lystfiskeri.
Vejret var helt perfekt, og alle fremmødte havde
en rigtig god dag.
Der blev fisket på livet løs fra morgenstunden,
og langt de fleste havde gevinst.
Lige på nær Steffen Nielsen fra Branderup mejeri,
fiskene sprang om ørene på ham, men alligevel
lykkedes det Steffen at fiske hele dagen uden at
fange noget - bedre held næste gang Steffen … ;-) ;-)
P.b.v.
Brian Rahr Petersen.

Gokart afd. 902
Endelig blev det torsdag aften, og tid til afdelingens gokart arrangement.
Jeg kom ind i gokart hallen, hvor der lugtede af sved og brændt gummi. Jeg kunne mærke vinder
instinkterne komme til mig, så drengene skulle få kamp til stregen … ;-)
Vi startede med sandwich, øl/vand, og snakken gik lystigt frem og tilbage. Da vi havde spist fattede Lars Lund sig i korthed og ønskede alle et godt race.
Vi fik kedeldragter på og blev delt ind i hold. Så var vi klar …
Det er utroligt hvad sådan en tur i en gokart kan gøre, adrenalinen strømmer rundt i kroppen og sveden springer frem, man
får et barns glæde ind i kroppen igen. Det var alle tiders tur,
også selv om jeg ikke vandt … 
Tak for en god aften
Rikke
Medlem af afdeling 902
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Overenskomstkursus på Laugesens Have
d. 6/10 – 8/10
Mandag d. 6/10. Lars Gram bød velkommen og gennemgik dagens program. Der var ”opråbning” af de
forskellige deltagere, hvor de kom fra og hvad de havde af tilknytning til DMF.
Lars Gram berettede om rigets tilstand, bl.a. Bov sagen med erstatningsfridage og 2/3 time på helligdage
for funtionærlignende ansatte som havde været på arbejde på en helligdag. Der var fællesmøde torsdag
9/10 hvad dette angik. Der er nogle sager om udbetaling af overarbejde med øget takstregulering.
Efter Lars’s fortælling blev vi delt i grupper og sat til at lave en opgave med 16 spørgsmål, som hold 1
(undertegnedes hold) var suveræne til at svare på. Efter en god gang middagsmad, gennemgik vi spørgsmålene og svarene.
Så kom Toni på banen. Han snakkede om hvordan en overenskomstforhandling foregår, og om sager
der kommer for et nævn bl.a. afskedigelse (rimelig – urimelig).
Da Toni var færdig var vores gæstelærer kommet. Sonja Sø Bergman hedder hun og så tog vi lige en
runde i lokalet for at hun kunne danne sig et billede af hvad for en flok vi var. Derefter startede vi stille
op med kurset ”Tillidsmand – hvad nu??”
Tirsdag d. 7/10. Sonja havde ordet fra morgenen. Vi startede med gruppearbejde med nogle cirkler hvor
vi skulle placere tillidsmanden/kvinden i den inderste cirkel og så placere dem der var nærmest denne i
cirklerne udenom.
Da alle var færdige skulle vi fremlægge det for de andre grupper. Der var mange gode forslag og nye
indblik i hvordan folk tænker og tolker de forskellige spørgsmål.
Onsdag d. 8/10. Sonja har ordet igen. Der blev snakket om de opgaver fra dagen før dvs. TR-mappe/
folder. Der var et nyt gruppeprojekt hvor vi skulle prøve at lave sådan en folder som man kan give til evt.
nye medlemmer. Der var mange forslag til hvordan den skulle se ud.
Da klokken så blev 12.00 fik vi middagsmad og så var det kursus slut.

Skrevet af:
Jacob Lindgaard
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Prisliste 2009
Kærneland:
Leje af feriehus pr. overnatning (søn. kl.14.00 - fre. kl. 11.00)
Leje af feriehus pr. overnatning (fre. kl.14.00 - søn. kl. 11.00)
Leje af feriehus ejendommen pr. overnatning (søn.- fre.)
Leje af feriehus ejendommen pr. overnatning (fre.- søn.)
Leje af feriehus pr. uge
Leje af feriehus ejendommen pr. uge
Leje af feriehus weekendophold ( fredag kl.14.00 -mandag kl.11.00 )
Leje af ejendom weekendophold ( fredag kl.14.00 -mandag kl.11.00 )
Elforbrug ( kr. 3,00/ kW. )
Smørbøtten:
Leje af ferielejlighed pr overnatn. Svalereden/Stærekassen (fre.- søn.)
Leje af ferielejlighed pr overnatn. Svalereden/Stærekassen (søn.- fre.)
Leje af ferielejlighed pr. overnatn. Uglebo/Dueslaget (fre.- søn.)
Leje af ferielejlighed pr. overnatn. Uglebo/Dueslaget (søn.- fre.)
Leje af ferielejlighed pr. uge Svalereden/Stærekassen
Leje af ferielejlighed pr. uge Uglebo/Dueslaget
Leje af ferielejlighed (weekend) Svalereden/Stærekassen
Leje af ferielejlighed (weekend) Uglebo/Dueslaget
Leje af ekstra værelse pr. døgn
Leje af hele huset weekend ( fredag kl.14.00 - mandag kl.11.00)
Elforbrug er sat til 20 kW./ døgn
Elforbrug er sat til 90/110 kW./ uge
Elforbrug (weekend) pr. lejlighed er sat til 60 kW.
Elforbrug (weekend) hele huset er sat til 200 kW.
Campingpladsen pr. overnatning
Hunde gebyr huse
Hunde gebyr campingplads
Kontingent for passiv medlemmer pr. år.
Afbestillingsgebyr
Rykkerbreve pr. brev

DMF medl.
Højsæson
Ugerne 27 - 32
kr.
330,00
kr.
500,00
kr.
250,00
kr.
400,00
kr. 2.300,00
kr. 1.725,00
kr. 1.200,00
kr.
900,00

kr.
500,00
kr.
500,00
kr.
400,00
kr.
400,00
kr. 3.100,00
kr. 2.300,00

kr.

kr.

300,00

kr.

400,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

250,00
400,00
330,00
500,00
1.725,00
2.300,00
900,00
1.200,00
100,00
4.200,00
60,00
330,00
180,00
600,00
150,00
200,00
100,00
300,00
200,00
200,00

kr. 2.000,00
kr. 2.700,00

kr.

100,00

kr.

270

For DMF’s kontingentbetalende pensionistmedlemmer er der mulighed for rabat.
I højsæsonen lejes der kun på ugebasis, med mindre der ikke er fyldt helt op. Enkelt dage udlejes i højsæsonen
først nogle få dage før.
I kærneland er der mulighed for at lejer, udenfor hovedferien, kan leje indtil flere huse, og i forbindelse hermed
at kunne benytte fælleshusets faciliteter mod et beløb af kr. 500,00.
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Øvr. medl.
Højsæson
Ugerne 27 - 32
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

400,00
600,00
350,00
500,00
2.950,00
2.500,00
1.400,00
1.100,00

kr. 600,00
kr. 600,00
kr. 500,00
kr. 500,00
kr. 3.500,00
kr. 2.800,00

kr.

350,00
500,00
400,00
600,00
2.500,00
2.950,00
1.100,00
1.400,00
100,00
5.000,00
60,00
330,00
180,00
600,00
200,00
200,00
100,00

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

200,00
200,00

500,00
500,00
kr. 600,00
600,00
kr. 2.800,00
kr. 3.500,00

kr.

kr.

Feriesæsonen 2009
Der er i forbindelse med tilrettelæggelsen af feriesæsonen
et ret stort administrativt arbejde.
Medlemmer der har ferien tilrettelagt for sommeren
2009, 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 2009, vil så komme med
i puljen til lodtrækning. Ligeledes vil alle få besked om
Feriefonden har kunnet efterkomme jeres ønsker.
Det vil som tidligere være efter først til mølle efter den
28. februar 2009.
Ferieboliger kan lejes i følgende tidsrum:
Kærneland fra 27. februar til 31. dec. 2009.
Smørbøtten fra 20. marts til 31. dec. 2009.

100,00

270

Vedrørende beskrivelse af sommerhuse henvises til DMF’s
hjemmeside på www.mejeristen.dk
Betaling
Priserne for sæsonen 2009 er vedtaget, og er offentliggjort på hjemmesiden (se priserne i bladets midtersider)
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

9

Julelukning
DMF’s hovedkontor holder sammen med resten af
regionkontoret julelukket fra og med den 23. december 2008.
Kontorerne åbner igen efter Nytår mandag den 5. januar 2009.
Alle ansatte og faglige medarbejdere på kontoret sender hermed de bedste ønsker til
alle DMF’s medlemmer samt deres familier, med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.
På kontorets vegne
Lars Gram

Juletræsfest
Kære medlemmer, torsdag den 4. december 2008 afholdes juletræsfest for forbundets medlemmer.
Julefesten afholdes på Århus Tekniske skole, Halmstadgade 6, Århus Nord, kl. 18.00.
(Indgang gennem dør nr. 3 ca. midt på bygningen.)
Der bydes traditionen tro på sang, musik og godteposer til børnene. Kaffe og en enkelt øl bliver der vel også
til. Arrangementet er gratis for forbundets medlemmer med ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn.
Hvis I, gerne vil have jeres børnebørn, eller andre der bare har lyst til at være med, er der også mulighed for
det, men for dem skal der inden deltagelse betales kr. 30,00 pr. deltager
voksne som børn.
Tilmelding til kontoret på telefon 70 15 04 50 senest den 30. november.
Der er også andre steder hvor forbundet holder juletræsfest, se mere
herom i Service der udkommer sidst i denne måned.
Julehilsen fra forbundet.
Lars Gram
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Nye tiltag i PensionDanmark
Sundhedsordning pr. 1/11-08

PensionDanmark Sundhedsordning udvides den
1. november 2008 med tre typer telefonrådgivning

›
›

›

Telefonisk krisepsykologhjælp

›

›

Telefonisk og webbaseret misbrugsrådgivning

›

›

Telefonisk og webbaseret vejledning om
behandlingstilbud i det offentlige sundhedssystem (Patientguide)

Rådgivningen drives af Falck Healthcare, der har
et erfarent team af bl.a. psykologer, misbrugsrådgivere og sygeplejersker, der vil bistå medlemmerne i de enkelte situationer. Medlemmerne får
adgang til alle tre tilbud via samme telefonnummer (7010 0806).

Telefonisk krisepsykologhjælp
Medlemmerne får adgang til telefonisk bistand fra
en psykolog hele døgnet.
Medlemmet har ret til konsultation inden for fire
timer – såfremt det er akut – og i øvrige tilfælde
inden for tre dage. Ved alvorlige hændelser med
skærpet behov vil kontakten blive etableret inden
for én time.
De primære opgaver vil være i relation til:
› Oplevelse af røveri, vold og trusler om vold i
arbejdstiden

›

Arbejdsulykker – herunder trafik- og arbejdsulykker i arbejdstiden
Arbejdsrelateret stress og udbrændthed
Afskedigelser og omstruktureringer (dog ikke
masseafskedigelser)
Mobning og chikane
Personale- og rollekonflikter

Der ydes som udgangspunkt det antal rådgivningssamtaler, der er nødvendige for at afhjælpe
problemet. Såfremt antallet af samtaler med det
enkelte medlem om den samme problemstilling
overstiger fem samtaler, vil der blive taget fornyet
stilling til, hvordan den fortsatte hjælp skal være.
Alle medlemmer, der er omfattet af ordningen kan
selv rekvirere bistanden telefonisk. Familien er
alene dækket af psykologbistanden såfremt medlemmet dør ved en arbejdsrelateret begivenhed.

Telefonisk og webbaseret misbrugsrådgivning
Medlemmerne har hele døgnet adgang til telefonisk bistand fra en misbrugsrådgiver.
Medlemmet har ret til konsultation senest førstkommende hverdag efter henvendelsen.
Misbrugsrådgiverne vil primært rådgive medlemmerne vedrørende misbrug af alkohol, medicin
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og euforiserende stoffer. Misbrugsrådgiveren kan
desuden rådgive medlemmet, kollegaer, familie
og arbejdsgiver vedrørende muligheder for hjælp i
offentligt og privat regi.

›
›
›
›

Der ydes som med krisepsykologhjælpen det antal
rådgivningssamtaler, der er nødvendige for at
afhjælpe problemet. Dog tages problemstillingen
op til fornyet vurdering efter fem samtaler.

Telefonisk og webbaseret vejledning om
behandlingstilbud i det offentlige sundhedssystem (Patientguide)
Formålet er at give medlemmerne én indgang til
afklaring omkring muligheder og regler indenfor
sundhedsvæsnet.
Patientguiden er telefonisk, og i tilfælde hvor det
er muligt og hensigtsmæssigt, vil information tillige kunne gives til medlemmerne via e-mail (bl.a.
links til diverse hjemmesider mv.).
Patientguiden vil bl.a. dække:
› Rådgivning i hvor og hvordan medlemmet skal
henvende sig, samt hvad deres rettigheder er i
forbindelse med et sygdomsforløb
› Rådgivning i forbindelse med den offentlige
behandlingsgaranti – herunder frit sygehusvalg

›
›
›

Ventetider (med baggrund i Sundhedsstyrelsens
information om ventetider)
Regler om aktindsigt
Hjælp til kommunikation med læge/hospital
Klageprocedurer
Medicintilskud
Genoptræning – rettigheder og finansiering
Ret og adgang til hjælpemidler ved sygdom /
handicap

Tilbuddet er ikke en kontrolinstans for det offentlige sundhedssystem, og der er heller ikke tale om
case management (anbefalinger af behandlingssteder eller anden subjektiv rådgivning, henvisning til
behandlere, diagnosticering, rådgivning om alternativ behandling og opfølgning på sager mv.).
Patientguiden vil være åben mandag til fredag fra
kl. 8 til 21.

Kommunikation til medlemmer og virksomheder
I oktober vil PensionDanmark orientere alle
medlemmer omfattet af PensionDanmark Sundhedsordning samt de berørte virksomheder om de
nye tiltag.

PensionDanmark

HER KAN DIT NÆSTE JOB ANNONCERES
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Navneskifte
Dalum Uddannelses Center skifter navn. Det blev på et bestyrelsesmøde fredag den 31. oktober
besluttet at skifte navn.
Det nye navn bliver offentliggjort i løbet af kort tid.
Dalum Uddannelse Center er meget andet end mejeriskole. Det er set i dette lys, at skolen trænger
til en relancering. Unge og deres forældre i Odense kender ikke til Dalum Uddannelses Center, men
tror i stedet at det er landbrugsskolen.
Det nye navn har en god historie, og undertegnede finder navneskiftet meget naturligt.
Dalum Uddannelses Center kommer til at hedde _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Lars Gram

Tjek vores hjemmeside på:
www.mejeristen.dk
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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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Fødselsdage
60 ÅR

80 ÅR

Den 10. januar 2009 fylder Rita
O. Petersen, Slipskoven 15, 6340
Kruså, 60 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 10. januar 2009 fylder Egon
Jensen, Grenåvej 24, 8410 Rønde,
65 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Martin Nybo Hansen

Den 19. januar 2009 fylder Nis
L. Zimmer, Præstegaardsvej 39,
6070 Christiansfeld, 80 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Brian Petersen

Den 08. december 2008 fylder
Helge Schmidt, Voldbyvej 32 C,
8450 Hammel, 60 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Den 13. januar 2009 fylder Irma
Buus Fogh, Solbakken 11, 9610
Nørager, 65 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Den 25. december 2008 fylder
Jørgen Haaning, Poppelhaven
19, 5240 Odense NØ., 80 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

70 ÅR

85 ÅR

Den 01. december 2008 fylder
Gunnar Rosenbæk Madsen,
Østervangen 12, 5580 Nørre
Aaby, 70 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 12. december 2008 fylder
Karen M. Thomassen, Æblehaven
54, 6000 Kolding, 85 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Brian Petersen

Mogens Vorgod

Den 23. december 2008 fylder
Jørn Olesen, Skolegade 3 A, 8723
Løsning, 60 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Anne-Maria Jepsen

65 ÅR

Martin Nybo Hansen

Kent Jørgensen

Brian Petersen

Kent Jørgensen

Den 25. december 2008 fylder
Erna E. Bjerregaard, Højgade 40,
6630 Rødding, 65 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Brian Petersen

Den 08. december 2008 fylder
Gunnar Pedersen, Ørbækvej 4,
5863 Ferritslev Fyn, 70 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 27. januar 2009 fylder Frede
A. Dam, Østergade 74, 4340
Tølløse, 85 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Torben Madsen

Kent Jørgensen

Den 16. december 2008 fylder
Poul Møller Nielsen, Rollosvej
1, 3600 Frederikssund, 65 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Torben Madsen

75 ÅR
Den 14. januar 2009 fylder Egon
N. H. Jensen, Hedebovej 40, 5750
Ringe, 75 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

