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Mejeristen

Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at
side inde. Foråret er kommet til Danmark, med foråret kommer også
alle generalforsamlinger i DMF.

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

Jeg har været på alle de afholdte generalforsamlinger, det er altid dejligt
at komme til de forskellige forsamlinger. Afdelingerne har hver deres
måde at gøre tingene på. Spørgelysten ved dette års generalforsamlingen samles mest omkring den nye overenskomst, hvilket selvfølgeligt er
helt naturligt. Det er mit indtryk at alle har fået svar på deres spørgsmål,
og der har været en god og positiv stemning hvilket glæder mig meget.
Der kommer nogle billeder og enkelte kommentarer fra diverse generalforsamlinger i næste udgave af Mejeristen.
DMF’s medlemmer har stemt JA til den nye overenskomst
Hele 88% af de afgivne stemmer stemte Ja, hvilket vi i forhandlingsudvalget er meget stolte af, og meget glade for.
Det at skulle forny en overenskomst er et langt sejt træk. Samle medlemmernes ønsker, udveksle krav først med kollegaerne i fællesoverenskomsten og derefter med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.
Derefter kommer de egentlige forhandlinger, som ind i mellem kan
virke noget langtrukne, for til sidst at ende i et forhandlingsresultat.
Så er vi tilbage hvor vi startede, urafstemning med det efter flertallets
ønskede resultat. Der er mere omkring OK08 inde i bladet.
Flere hundrede medarbejdere på Arla Foods mejeri i Bov er blevet snydt
for fridage i gennem en årrække. Danske Mejeristers Fagforening rejste
sagen, og det viste sig hurtigt at et krav på mindst 1,7 millioner kroner
mod det sønderjyske mejeri langt fra var urealistisk.
Medarbejderne på Bov Mejeri har i flere år ikke fået de fridage eller den
betaling for fridage, som de har krav på.
Krav går tilbage til år 2003.
Danske Mejeristers Fagforening opfordrer derfor nu alle nuværende og
tidligere ansatte til at henvende sig til DMF for at høre, om de har penge
til gode fra Bov Mejeri.
Sagen drejer sig om såkaldte erstatningsfridage til de mejeriarbejdere,
hvis ugentlige fridage ifølge arbejdsplanen havner på en søgne-helligdag.
Såfremt medarbejderne ikke tilbydes erstatningsfridage inden seks uger
efter optjeningstidspunktet, har medarbejderne krav på betaling.
Efter et mæglingsmøde mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og
Arla Foods på den ene side, og DMF og 3F på den anden, har Arla Foods
forpligtiget sig at beregne og efterbetale samtlige medarbejdere på Bov
Mejeri deres tilgodehavende.
Lars Gram
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Informationer vedrørende uddannelse og
videre-/efteruddannelse
Det er nu blevet endnu lettere at søge informationer omkring uddannelse i mejeribruget.
Mejeribrugets Uddannelsesudvalg (MUU)/ Mejerifaget Fællesudvalg (MFU) har fået lavet en
hjemmeside, hvor alt relevant information er tilgængelig, f.eks. uddannelsesvilkår, praktikpladser,
AMU kurser, love og bekendtgørelser samt en hel masse mere.
Hjemmesiden kan findes på www.mejeriuddannelse.dk (se billede).
Om man er i lære som mejerist, er uddannet mejerist og ønsker efteruddannelse, eller mejeriarbejder
der ønsker at dygtiggøre sig, kan alle medlemmer finde informationen på den nye hjemmeside.
DMF har lagt et direkte link til denne uddannelses hjemmeside, selvfølgelig lagt på DMF’s egen
hjemmeside www.mejeristen.dk.

Hjemmeside til Mejeribrugets Uddannelsesudvalg (MUU)/ Mejerifaget Fællesudvalg (MFU)

HER KAN DIT NÆSTE JOB ANNONCERES
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Pensionistklubben
Ja så nærmer tiden sig, da vi igen skal ses i Kærneland.
Det bliver i år den 3.-5. juni, og Pensionistklubbens bestyrelse forventer at kunne indbyde alle de medlemmer, som står for tur.
Man skal være opmærksom på, at ved at melde afbud 3 gange bliver man automatisk slettet af listen, men
betalende pensionister altid melde sig ind igen.
Det er glædeligt at kun nogle få pensionistmedlemmer, har valgt ikke at betale det udsendte girokort til
DMF.
Har man betalt og er man i forvejen registeret i Pensionistklubben skal man ikke foretage sig noget, så
er man fortsat med.
For dem som af en eller anden grund ikke har fået betalt det udsendte girokort, kan det nås endnu.
Ring til hovedkontoret i Århus, og bed dem sende et nyt girokort. Det kan være at det udsendte girokort
er blevet væk 
Vi skal passe på det vi har, der er ikke mange fagforeninger ”om nogen”, der har så fine pensionistforhold som Danske Mejeristers Fagforening.
Endelig er der jo også andre fordele ved at være betalende pensionistmedlem.
En stor tak til alle som støtter DMF’s Pensionistklub.
På Pensionistklubbens vegne
Gunnar Madsen

Morgensang ved pensionisttræffet 2007
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D.M.F. Sønderjylland afd. 0901
Afholder gokart arrangement på Vojens Gokart Center for alle
erhvervs aktive medlemmer af D.M.F. Sønderjyllandsafdelingen.
Arrangementet afvikles som et Le Mans løb. Man kører 2 timer, teams mod teams.
Vinderne er det team, som har kørt flest omgange.
Lav selv dit eget team, f.eks. af medlemmer fra dit eget mejeri, og dyst mod teams fra et af
de andre mejerier i Sønderjyllandsafdelingens område.
Et team består af 4 – 5 personer. Har du/i ikke mulighed for at lave et helt team,
vil bestyrelsen være behjælpelig med at lave teams på Vojens Gokart Center.
Alt dette sker torsdag 29-05-2008, kl. 18.00 til ca. 21.00.
Før løbet serveres der lidt mad og drikke.
Selve Le Mans løbet starter kl. 19.00.
Pris pr deltager:

Gratis

Tilmelding er nødvendig, og skal ske senest d. 10-05-2008.
Til din tillidsmand eller TEAMCHEF Brian Petersen tlf. 74 62 19 51
Vel mødt, bestyrelsen gælder sig til at se mange medlemmer

Randers afd. 927

Arrangement for medlemmer i Randers
afd. 927 og deres ledsagere
Buffet og bowling.
Fredag den 22/8-08 kl. 1900.
I Hobro bowling center.
Kom og vær med til nogle hyggelige timer sammen med dine kollegaer.
vi starter med at spise kl. 19 til 21 og så bowler vi fra 21 til 22.
Alt dette er gratis (undtaget drikkevarer, dem betaler I selv)
Sidste tilmelding den 8/8-2008
Til Martin N. Hansen
Tlf. 98622464/ 30531402
Mail: m.n.hansen@city.dk
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NY OVERENSKOMST
Så meget stiger din løn

Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører
og afløsere:
Lønstigningen er:
• 5,90 kr. i timen per 1. april 2008
• 5,40 kr. i timen per 1. april 2009
• 5,40 kr. i timen per 1. april 2010
Således bliver timelønnen per 1. april 2008: De
første to måneders ansættelse: 125,00 kr., Fra to
til seks måneders ansættelse: 130,00 kr. Efter 6
måneders ansættelse: 141,35 kr.
Hertil lægges: Timetillæg for faglærte industrioperatører og faglærte chauffører på 1,50 kr.
per år.
Mejerioperatører:
Lønnen løftes med:
• 7,40 kr. i timen per 1. april 2008
• 6,90 kr. i timen per 1. april 2009
• 6,90 kr. i timen per 1. april 2010
Timelønnen per 1. april 2008 er derfor 144,85
kr.
Faglærte lager- og logistikoperatører (lager)/
faglærte lager- og procesoperatører (lager):
Lønnen stiger med:
• 7,40 kr. i timen per 1. april 2008
• 6,90 kr. i timen per 1. april 2009
• 6,90 kr. i timen per 1. april 2010
Timelønnen per 1. april 2008 er således 148,85
kr.
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Mejerister:
Lønstigningen er:
• 7,40 kr. i timen per 1. april 2008
• 6,90 kr. i timen per 1. april 2009
• 6,90 kr. i timen per 1. april 2010
Timelønnen per 1. april 2008 er derfor 155,85
kr.
Mejeriteknikere/procesteknologer
(speciale i mejeridrift):
Lønnen løftes med:
• 7,65 kr. i timen per 1. april 2008
• 7,15 kr. i timen per 1. april 2009
• 7,15 kr. i timen per 1. april 2010
Timelønnen per 1. april 2008 er dermed 158,85
kr.
Elever:
Timelønnen og tillæg for elever på erhvervsuddannelsen til mejerist stiger med 4,5 procent
per år.
Timelønnen og tillæg for elever på erhvervsuddannelsen til lager- og logistikoperatør/lager og
procesoperatør (lager) stiger med 4,5 procent
per år.
Tillæg per 1. april 2008:
Tillæg for varslet, men ikke udført ændring af
arbejdstiden: 125,00 kr. per gang
Tillæg for forskudt arbejdstid per 1. april
2008:
• Kl. 17-19 (lørdag kl. 14-16): 44,70 kr.
• Kl. 19-22 (lørdag kl. 16-19): 48,20 kr.
• Kl. 22-03 (lørdag kl. 19-03): 65,00 kr.
• Kl. 03-05 (lørdag kl. 03-05): 48,20 kr.
Tillægsbetaling for overarbejde:
• Første, anden og tredje time: 48,60 kr.
• Fjerde time og derefter (indtil normal
arbejdstid): 89,90 kr.
• Overarbejde i tidsrummet kl. 05-17 forud
for normal arbejdstid: 48,60 kr.

• Overarbejde i tidsrummet kl. 17-05 forud
for normal arbejdstid: 89,90 kr.
• Arbejde søn- og helligdage: 89,90 kr. per
time
• Arbejde på ugentlig fridag: 89,90 kr. per
time
• Lørdagstillæg: 116,15 kr. per dag
• Tillæg for arbejde i frostrum (efter mindst
30 min. dagligt): 9,40 kr. per time
Holddriftstillæg:
• Mandag-fredag kl. 17-06: 44,35 kr. per
time
• Lørdag kl. 14 til søndagsdøgnets afslutning/ søgnehelligdage: 88,05 kr. per time
• Overflytning til andet hold uden for turnusplan: 211,85 kr. per gang
• Arbejde på søn- og helligdage, hvor erstatningsfridage ikke gives: 88,35 kr. per time
• Forskydning af valglistefridag: 21,15 kr.
per time
Søgnehelligdagsgodtgørelse:
• Voksne: 1.000,00 kr. per dag
• Arbejdere under 18 år: 500,00 kr. per
dag
Fritvalgsordning
Hvor højt du prioriterer løn i forhold til fritid
og pension, afhænger blandt andet af din alder
og din familiesituation. De individuelle behov
imødekommer den nye overenskomst med en
fleksibel fritvalgsordning.
Det frie valg betyder konkret, at du kan vælge at
få ikke-afholdte fritimer og dage udbetalt som
løn eller pension – præcis som det passer dig.
Du optjener fritimer svarende til seks fridage
a 7,4 timer om året. Fra 1. april 2009 optjenes
fritimer svarende til 7 dage.
Et sjovere seniorliv
Den fælles overenskomst tager også højde for
dit liv efter pensionsalderen.
Bidraget til din arbejdsmarkedspensionsordning
stiger nemlig allerede per 1. april 2008 til 11,85
procent. I 2009 forhøjes pensionsbidraget til

12,15 procent og i 2010 til 12,75 procent.
Du indbetaler fortsat selv 1/3 af pensionsopsparingen, mens din arbejdsgiver betaler 2/3. Ud
over de højere pensionsbidrag kan nyansatte
glæde sig over, at pensionsordningen nu gælder
allerede fra første arbejdsdag.
Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter
Også tillidsrepræsentanterne på din arbejdsplads
går bedre tider i møde med den nye overenskomst. Adgang til de nødvendige it-faciliteter,
Internet og mødelokaler samt fri mobiltelefon i
arbejdstiden bliver nemlig en del af tillidsrepræsentanternes hverdag – og som noget nyt optjener tillidsfolkene i kraft af deres TR-arbejde fire
timers frihed om måneden, som kan overføres til
fridagskontoen. Fra april 2010 stiger timetallet
til seks om måneden. Fællestillidsrepræsentanter
optjener ti timers frihed per måned.
Arbejdsgiverbetalt sundhedsordning
Pådrager du dig en arbejdsrelateret skade i
led, muskler eller sener, kan du fra 1. juli
2008 komme i behandling hos kiropraktorer, fysioterapeuter, zoneterapeuter og massører. Overenskomstaftalen indeholder nemlig en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning,
som bliver en del af din pensionsordning hos
PensionDanmark. Foreløbig indbetaler din
arbejdsgiver et beløb svarende til 0,15 procent
af din løn til sundhedsordningen.
Flere penge til det fremtidige overenskomstarbejde
Den netop forhandlede overenskomstaftale er et
godt eksempel på, at gode resultater opnås gennem sammenhold og solidt benarbejde. Også i
fremtiden skal fagforbundene stå stærkt, og derfor indeholder den nye fælles overenskomst en
overenskomstfond. Fondens midler finansieres
af arbejdsgiverne, der fra oktober 2008 indbetaler 20 øre for hver udført arbejdstime – uanset
hvilken faglig organisation medarbejderen er
medlem af.
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Overstående er uddrag fra den overenskomstavis der blev lavet i forbindelse med overenskomstfornyelsen.

Urafstemning OK08
Efter alle stemmerne var talt op, blev det samlede resultat.
4993 var stemmeberettiget, og knap 58% af dem
valgte at stemme, svarende til 2888 stemmer.
Hele 2382 valgte at stemme Ja, eller 82% af de
afgivne stemmer, 17% eller 482 medlemmer
valgte at stemme nej. Der var 24 blanke eller
ugyldige stemmer.
Dermed er den nye overenskomst trådt i
kraft fra den 1. april 2008.
Danske Mejeristers Fagforening har udsendt
680 stemmesedler, og der blev afgivet 353 stemmer, hvilket giver en stemmeprocent på 52.
Af de indkomne stemme, stemte hele 310 medlemmer Ja til det opnåede overenskomst resultat. Det svare til at 88% af alle afgivne stemmer,
stemte Ja.
42 af DMF’s medlemmer har valgt at stemme
Nej, hvilket svare til 12% af de afgivne stemmer.
Der var 1 ugyldig stemme.
Det var med ekstra spænding at jeg drog til
hovedstaden den morgen, det er trods alt ikke
hver dag man skal have karakter for det arbejde
man laver.
Undertegnede er derfor meget glad for det helt
klare Ja, som DMF’s medlemmer har givet.
Det falder også godt i tråd med hvad vores tillidsvalgte udtrykte på Alsmødet.
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Selvfølgelig ville det være rart hvis flere af vores
medlemmer ville give deres mening til kende,
men jeg går ud fra at hvis man ikke har sent sin
stemmeseddel, så er det fordi man er godt nok
tilfreds.
Der er ”set med mine øjne” desværre tradition
for at stemmeprocenten ikke er verdens højeste
i DMF, hvilket også gør sig gældende denne
gang.
Med en stemmeprocent på 52, kom stemmeprocenten dog lige over hvad DMF ellers har fået
ved de sidste par urafstemninger.

Udsendelse af OK08
Her i skrivende stund, er der ved at blive lagt
sidste hånd på korektur og trykning af den nye
overenskomst.
Ligeså snart vi på hovedkontoret modtager de
nytrykte overenskomster, vil vi udsende et eksemplar til alle medlemmer. Undertegnede forventer
at overenskomsten bliver udsendt omkring den
1. juni 2008.
Lars Gram

Arbejdsweekend på Kærneland
Feriefonden bestyrelse har været i arbejdstøjet.
Det kan være farligt at lade sig vælge til bestyrelsesarbejde, der kan også være fysisk arbejde i
et sådant valg.
Næsten hele bestyrelsen var i weekenden d. 25. til d. 27. april, på Kærneland for at lave forskelligt udendørs arbejde. Der blev bl.a. lavet vej, malet udvendigt på fælleshuset, fældet træer og
ikke mindst en udvidelse af legepladsen.
Legepladsen blev udvidet med en stor redegynge og et klatrestativ, så nu har feriefonden efterhånden en stor flot legeplads med rutschebaner, sandkasse, svævebane, stor hoppepude og nu
også de nye legeredskaber redegynge og klatrestativ.
Der blev arbejdet godt, og alle gav et ordentlig nap med.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for indsatsen.
Feriefonden
Lars

HER KAN
DIT NÆSTE
JOB
ANNONCERES

De nye redskaber på legepladsen:
Fugleredegyngen og klatrestativ
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Feriefonden informerer
Udlejningen 2008
Udlejningen for 2008 er her i skrivende stund ganske
udmærket, hvis vi sammenligner med sidste år på
samme tid har vi en bedre udlejning.
Vi håber selvfølgelig dette vil fortsætte, derfor går i med
tanker på om Smørbøtten eller Kærneland skal være
jeres feriemål, skal nok ikke vente forlænge mere.
Flere uger i sommerferien er allerede fuldt optaget.
Husk på vi i DMF’s feriefond har to perler at byde på,
Smørbøtten ved Ebeltoft og Kærneland på Als i det
sønderjyske.

Forsøg med hund
Som skrevet før, er der åbnet for et forsøg med, at kunne
have hund med på Kærneland.
Der er nogle enkelte retningslinier, der skal overholdes
i den forbindelse.
Hunden skal altid være i snor, hundens efterladenheder
skal selvfølgelig fjernes.

Samlevere bedre stillet

› venter et barn sammen.
Hvis du hverken er gift eller har en samlever, går pengene som hidtil til dine børn, børnebørn eller andre
arvinger.

Nye regler har betydning for ugifte medlemmer af
PensionDanmark, der har en samlever.
Den 1. januar 2008 trådte nye regler i kraft, som passer
bedre til nutidens familieforhold. Det har betydning,
hvis du som ugift medlem af PensionDanmark dør og
efterlader en samlever.
Fremover går udbetalingen ved dødsfald automatisk til
din samlever, hvis I
› har levet som par de seneste to år før dødsfaldet
eller
› har fælles børn eller

På Feriefondens vegne
Lars Gram

I PensionDanmark gælder de nye regler automatisk for
alle medlemmer fra 1. januar 2008.
Hvis du vil ændre, hvem der får pengene
Hvis du vil ændre, hvem der får penge, hvis du dør, kan
du:
› Selv ændre det på www.pension.dk/dinegenpension.
› Hente et skema på PensionDanmarks hjemmeside
www.pension.dk.

Du skal gøre noget, hvis…
› du ønsker, at din samlever skal have dine penge, men I endnu ikke har boet to år sammen eller har børn
sammen eller venter barn sammen.
› du ønsker, at andre end din ægtefælle skal have dine penge, f.eks. børn fra et tidligere ægteskab.
› du ikke er gift og bor alene, men ønsker at andre end dine børn skal arve.
Du skal ikke gøre noget, hvis…
› du ønsker, at din ægtefælle skal have dine penge.
› du ønsker, at din samler skal have dine penge – og I har boet sammen i mindst to år eller har børn
› sammen eller venter barn.
› du tidligere selv har valgt, hvem der skal have penge, hvis du dør.
Det får din efterladte udbetalt fra PensionDanmark
› Dør du, inden du fylder 65 år, får dine efterladte udbetalt hele din opsparing efter 40 pct. i afgift – dog
mindst et engangsbeløb på typisk 400.000 kr.
› Du kan vælge at sænke mindstebeløbet, som dine efterladte får udbetalt, til 0 eller 200.000 kr. Eller vælge
at forhøje mindstebeløbet til 600.000 kr.
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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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Oplevelsen af forhandlingerne,
ved vores nye overenskomst
Oplevelsen af forhandlingerne, ved vores nye
overenskomst.
Det som er skrevet, er på min egen regning.
Lars lund.
For at starte helt fra begyndelsen. Hver afdeling
har holdt et medlemsmøde, det var så der medlemmernes forslag som skulle frem i lyse., Det
har hele tiden været landsbestyrelsens mening,
at det er medlemmernes ideer som skulle med i
forhandlingerne og ikke vores.
Als møde hvor alle vores bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter var inviteret ned på
Kærneland, for at få samlet alle ideerne i et fælles
udspil til NNF og 3F, da vi ønskede at komme
med et fælles udspil til arbejdsgiverforeningen.
Jeg tror på at i fællesskab står vi stærkest mod
arbejdsgiverforeningen, derfor havde de tre
forbund også valgt at have en fællesstand på
messen i Herning. De skulle kunne se, at vi kan
stå sammen. En ting vi skal gør bedre til næste
overenskomst udspil, er at få samlet trådene til
sidst på Als mødet, så vi er sikre på at alle kommer hjem med en ens forståelse om vores krav.
Vores forretningsudvalg som også er forhandlingsudvalget, har så lagt sidste hånd på
kravene til overenskomsten, derefter har de tre
forbundsrepræsentanter forhandlet flere gange,
med målet om et fælles udspil. Vagn Henriksen
3F, Poul Erik Faarkrog NNF og til sidst vores
repræsentanter Toni Rytkønen DFF. og Lars
Gram DMF. De har mødtes fem gange, hvor
de er noget til enighed med 95 procent af
kravene, men mejeristtillæg og andre små knaster manglede. Planen er så den, at tage dem
under forhandlinger med arbejdsgiverforeningen. Forretningsudvalget er blevet informeret
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på mail og mobil efter hvert møde, for at kunne
følge slagets gang. Det vil sige, at det er et enigt
udvalg som startede forhandlingerne.
Den 17. december var første gang alle forhandlere var samlet i København. Jeg blev overrasket
over, hvor mange vi var. 3F havde 13 repræsentanter, NNF havde 5 repræsentanter og DMF
var repræsenteret med tre plus Toni fra DFF.
En stor forsamling med masser af forskellige
meninger om overenskomsten, men hele dagen
var meget rolig, det var som om man kunne
mærke, at ingen ville prøve at ødelægge samarbejdet i mellem forbundene, før kravene skulle
sendes til giverforeningen den 10. januar.
Første dag med forhandlingerne var på Pinenhus,
30. januar klokken 9.30 skulle vi mødes til formøde i DMF, derefter fællesmøde med de andre
forbund og arbejdsgiverforeningen. Igen måtte
Arlas personalechef melde pas, som den eneste
gik han ikke rundt for at sige goddag til alle os
forhandlere. Flot, af en chef, som har ansat en
stor del af os.
Nu skulle slagets gang planlægges, forslag fra
MA (arbejdsgiverforeningen) som var arbejdstid
-planlægning, anciennitet, erstatningsfridag og
tillidsrepræsentant.
Vores fælles forslag til overenskomsten var frit
valg, erstatningsfridag, pension, OK fond, vilkår
for TR, løn, videre - efteruddannelse osv.
Man skal starte et sted og helst et, hvor der er
stor mulighed for at nå til enighed, derfor startede vi med erstatningsfridage og tillidsvalgte
(sikkerheds og tillidsrepræsentanter) Efter tre
timer, kom forhandlerne ud for første gang. En
kort information angående de to ting, allerede

der er vi langt fra hinanden. Erstatningsdagen
har en pris, den skal vi så til at regne på, da MA
skyder langt forbi. Toni udtalte, at i starten er
der mere snak end handlinger, det kunne jeg
kun skrive under på, man skal jo lige prøve at
finde hinanden.

Ventetid er der meget af i en overenskomstforhandling.

Efter to timer kom vores forhandlere ud fra
lokalet, lidt irriteret over arbejdsgiverforeningen dårlige forberedelse til de første forhandlinger, hvis det forsatte med den fart ville vi ikke
kunne være færdig før næste jul. Indtil dette
tidspunkt havde man en følelse af, at de holder vores forhandlere hen med snak. Klokken
19.40 startede vi igen, med stor forhåbning om
nogen fremgang i forhandlingerne, et glas vin
til maden var måske løsningen på problemet.
Desværre for, ja nu kan man ikke huske hvad
for en gang, kommer arbejdsgiverforeningens
forhandler for sent, vildt provokerende. Man
håber jo på, at vi alle mødes for at få en løsning på vores overenskomst. Kl. 21.40 var
forhandlere tilbage med lidt mere guf men ikke
noget grænse overskridende. Kl. 22.00 gik vores
udvalgte til forhandlingsbordet igen, med den
forhåbning om, at arbejdsgiverforeningen ville i
gang med nogle reelle forhandlinger, imens sad
vi andre 3F, NNF, DMF og diskuteret de få ting
som vores forhandlere var kommet med.

Kl. 00.10 kom de tilbage, fælles møde imellem de tre forbund og til sidst ville Lars G have
en status møde i DMF’s gruppen. Omkring kl.
1.20 kunne vi fortjent tage en godnat øl. En
lang dag uden det store gennembrud i forhandlingerne, der skal ikke herske nogen tvivl om, at
man bare ikke forhandler en overenskomst på
plads på to timer.
Den 31. januar klokken 8.30 begyndte vi igen,
endnu gang skulle der kæmpes et slag med
arbejdsgiverforeningen. Indtil videre har forhandlingerne båret præg af, at arbejdsgiverforeningen har to nye forhandlere og de tre forbund også har to nye forhandlere, hvem skal lige
have det første nederlag over for deres bagland.
Om det er et spil fra arbejdsgiverforeningen, at
køre det hele i lang drag skal være usagt, men
først over middag, begyndte der at ske noget
positivt omkring forhandlingerne. Efter en hård
aften og noget af natten er det måske lidt lettere
at nå til enighed.
Under de første forhandlinger, har det været
Toni, Ove og undertegnedes opgave, at klæde
Lars G rigtig på, få holdt nogle korte møder
hvor især Toni kunne bruge sin erfaring, og vi
andre med en anden synsvinkel på de problemer
stillinger dvs. prøve at give ham de rigtige værktøjer.
Første lærdom efter de to dage, tålmodighed
er en dyd.
Næste forhandlinger er planlagt til ugen efter 7
og 8. februar.

Dette var så første del af Lars Lunds overlevelser
ved overenskomstforhandlingerne i forbindelse med
fornyelsen OK08.
Andel del kommer i næste udgave af Mejeristen.
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Fødselsdage
75 ÅR

60 ÅR
Den 06. september 2008 fylder
Aage Petersen, Surbækvej 16,
6230 Rødekro, 60 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 17. august 2008 fylder Karl
Jessing, Fredensgade 25 A, 6670
Holsted, 65 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen..

Den 30. august 2008 fylder Ole
Jensen, Præstemarksvej 13, 4653
Karise, 75 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.

Den 13. juni 2008 fylder Eske
Drejer, Vårvej 4, 9240 Nibe, 60
år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 15. juli 2008 fylder Ole
Worm, Heltzensgade 24, 5000
Odense C. , 65 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 12. september 2008 fylder
Gunner Thomsen, Kielsgaardsvej
30, 8680 Ry, 75 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

65 ÅR

70 ÅR

Den 05. september 2008 fylder
Jakob Vistisen, Kjellerupsgade
25, st. th., 9000 Aalborg, 65 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 12. juli 2008 fylder Elsebeth
Branderup, Bispelunden 27 F,
6534 Agerskov, 70 år.
Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 08. juli 2008 fylder Peter
Andersen, Pilevænget 29, 8961
Allingåbro, 75 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Den 19. august 2008 fylder Villy
Nielsen, Østervang 65, 7870
Roslev, 65 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Den 12. juli 2008 fylder Jørgen
Pedersen, Syrenvej 20, 9600 Aars,
70 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 08. juni 2008 fylder Bjarne
Johansen, Rolighedsvej 9, 9500
Hobro, 65 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Den 17. juli 2008 fylder Ingolf
Petersen, Lysholtvej 5, 7100 Vejle,
70 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Den 31. august 2008 fylder Jytte
Møller Pedersen, Linalyst 37,
9610 Nørager, 65 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Den 03. august 2008 fylder Jens
Nielsen, Eskilsagre 9, 8961
Allingåbro, 70 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Brian Petersen

Lars Lund

Lars Lund

Mogens Vorgod

Martin Nybo Hansen

Martin Nybo Hansen
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Ove Fuglsang

Kent Jørgensen

Brian Petersen

Lars Lund

Anne-Maria Jepsen

Martin Nybo Hansen

Torben Madsen

Mogens Vorgod

Martin Nybo Hansen

Den 21. juni 2008 fylder Søren
Nielsen, J. P. .Larsens Vej 38 A,
8220 Brabrand, 75 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Martin Nybo Hansen

Den 23. juli 2008 fylder Knud
Agentoft, Møllevangen 19, 8740
Brædstrup, 75 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Martin Nybo Hansen

Den 10. august 2008 fylder Aage
Christensen, Dalsvinget 36, 7200
Grindsted, 75 år.
Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke
med dagen.
Ove Fuglsang

80 ÅR

Den 14. september 2008 fylder
Kurt Due, Ormslevvej 52, st. th.,
8260 Viby J., 80 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Den 09. august 2008 fylder
Henning Frederiksen, Thomas
Jensens Vej 10, 8830 Tjele, 85 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Den 24. juli 2008 fylder Hans
Henrik Larsen, Højvænget 17,
5853 Ørbæk, 80 år.
Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen.

Den 18. juli 2008 fylder Ove
Mørup, Gl. Hobrovej 140, -11,
8900 Randers, 85 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

85 ÅR

90 ÅR

Anne-Maria Jepsen

Den 26. juli 2008 fylder Eigil
Lind, Holkavej 8, 3760 Gudhjem,
85 år.
Bornholms Afd. ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Den 04. august 2008 fylder Viggo
Andersen, Nørregade 30, 1, -25,
7430 Ikast, 90 år.
Afd. Midt-Vest ønsker tillykke
med dagen.

Den 28. juni 2008 fylder Lissie
Justesen, Egebjergvej 148 B, st.,
-3, 8700 Horsens, 80 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.
Anne-Maria Jepsen

Den 30. juli 2008 fylder Svend
Nielsen, Vestbirkvej 3, 1, -B, 8752
Østbirk, 85 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Den 11. august 2008 fylder John
Aksel Skydsgaard, Nymarksvej
3, 7980 Vils, 80 år.
Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen.
Lars Lund

Den 22. august 2008 fylder Per
Olsen, Billesborgvej 34, 4681
Herfølge, 80 år.
Sjællands Afd. ønsker tillykke
med dagen.
Torben Madsen

Den 02. juni 2008 fylder Henning
Balle, Hollændervej 75, 5500
Middelfart, 80 år.
Afd. Østjylland ønsker hjertelig
tillykke med dagen.

Den 01. august 2008 fylder Erik
Jensen, Hans Schourups Gade
11, 2, -6, 8000 Århus C., 80 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.

Martin Nybo Hansen

Kent Jørgensen

Ole Madsen

Martin Nybo Hansen

Martin Nybo Hansen

Mogens Vorgod

Anne-Maria Jepsen

Martin Nybo Hansen

Den 05. september 2008 fylder
Elver Andersen, Rosenparken 6,
8464 Galten, 80 år.
Randers afd. ønsker tillykke med
dagen.
Martin Nybo Hansen

HER KAN DIT NÆSTE JOB ANNONCERES
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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

