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Beretning fra Bestyrelsen.
Formand Tonny Haurholm
Et mærkeligt år, men også et år med store forandringer i KL og Klubben. Vi har endnu ikke samlet
de 2 klubber til én klub, pga. vi sidste år ikke har kunne afholde Generalforsamling, og vi ved
stadigvæk ikke hvornår det kan lade sig gøre i år. Vi holder øje med forsamlingsforbuddet, og når
situationen ændrer sig, vil i få en indbydelse. Vi glæder os til vi er samlet, som en klub. Vi ser
frem til igen at kunne indkalde til klubmøder, skovtur m.m.
2020 har været året hvor vores aftalesystem har fået et gennemsyn.
I forbindelse med tilpasningsforhandlingerne med Lindpro, har vi lavet et system, på vores
lokalaftaler, som er mere tidssvarende. Vi har sammen med KL lavet et system, som er opdelt i
orange/røde/gule og grønne aftaler. Et system, som vil gøre det nemmere for jer, at overskue. Vi
har ryddet op i gamle aftaler, og aftaler, som låg gemt i skuffer m.m.

Hvordan ser du så aftalerne?
Du går ind på Kemp & Lauritzens intranet (SharePoint) → Vælg menuen HR → Vælg
menuen Løn – og Lokalaftaler → Vælg herefter den aftale du er interesseret i at læse.
Alternativt kan du i søgefeltet skrive Løn – og Lokalaftaler → Vælg herefter den aftale du er
interesseret i at læse.
Hvis du ikke har adgang til Kemp & Lauritzens interne system
Kontakt din lokaletillidsrepræsentant, som vil være dig behjælpelig .
Lønforhandlingerne i 2020 bar præg af 2 ting. Et Corona, og to sammenlægning med Lindpro. Vi
fik ikke det store ud af det rent kroner og øre (1,50 kr. på grundlønnen), men vi fik da en masse
andre aftaler igennem. Snorketid ved rådighedsvagt, fortæring ved akut overarbejde, kørsel i
egen bil, mentor for lærlinge mfl.
Vi er nu startet lønforhandlingerne for 2021 op, og vil igen i år forsøge, at hæve grundlønnen. Vi
håber på et bedre resultat i år. Vi forsøger på at lave en løsning for alle afdelingerne i Kbh., men
lytte også på hvad der sker rundt om i koncernen.
Vedr. Lærlinge i KL.
Længere nede vil Ib berette om lærlinge arbejdet i KL, men jeg vil også kort fortælle lidt om de
forhandlinger, som har været i forbindelse med lærlingenes uddannelse i KL.
Vi har som Klub og faggruppe gået aktivt ind i, at lave en ny måde at uddanne lærlinge på i KL.
Det hele udsprang sig i, at firmaet gav udtryk for, at de vil have Danmarks bedste
lærlingeuddannelse. Den bold greb vi og har siden holdt fast i den.
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Søren fra Lindpro og Tonny fra KL startede forhandlingerne med firmaet op, og vi har siden maj
2020 arbejdet på at gøre vores lærlingeuddannelse bedre. Søren pausede fra udvalget i starten af
nov. 20, men Tonny er stadigvæk med ifølge gruppen.
Arrangementer i klub-kl.
Dem har der ikke været så mange af. Vi nåede dog at afholde en skovtur, hvor vi var ude og køre
på dræsiner. Tak til festudvalget for en god dag.
Klubben ser frem til at festudvalget igen kan lave gode ture til os.
Samarbejdet med resten af landet.
Trods de svære forhold, så lykkes det os at samle samtlige TR for El til et møde på Fyn. Ellers har
vi afholdt møder på Teams, med de udfordringer det giver. Vi har et super godt samarbejde på
tværs af landet, og dette skal der naturligvis bygges vider på.
Vi håber på, at det med tiden kan blive til en fællesklub.
Arbejdstøj.
Et punkt, og et udvalg, som altid har det svært. Hovedsamarbejdsudvalget nedsatte et udvalg,
som skulle kigge på hvilken leverandør vi skulle have. Flere kollegaer har været prøvepersoner, og
har fået forskellige mærker af arbejdstøj ud til prøve. Udvalget har nu kommet frem til, at vi skal
have arbejdstøj fra firmaet Maskot. Hvornår vi kan bestille det nye arbejdstøj fra, er dog
stadigvæk uvist, da laget fra Kansas først skal bruges op. Dette vil blive taget op i LSU-Kbh.
Ny næstformand i Lsu-Kbh.
Grundet vores rotations princip, er posten som næstformand for de næste 2 år nu overgået til
Jacob Neumann (VVS). Tillykke til ham, og vi ser frem til et tæt samarbejde med Jacob.
Hjemsendelser Corona.
I foråret oplevede klubben, at der i mange afdelinger blev hjemsendt kollegaer. Stort set alle
afdelinger, med undtagelse af entreprise var der nogle sendt hjem. Det var en mærkelig situation,
og jeg er glad for at vi som klub kunne hjælpe dem som var sendt hjem.
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Entreprise 640.

Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm
I entreprise oplevede vi at få en hel ny afdeling.
Vi består nu af både afdeling 640 hvor Tonny er TR og afdeling 645 hvor Søren er TR.
Vi har et rigtigt godt samarbejde, og vi fungerer godt sammen. Efter aftalen om en lønstigning på
1,5 kr. på grundlønnen gik vi i gang med at forhandle den grønne aftale på plads. Vi lavede aftaler
sammen, som gælder for 640 og 645. Vi lavede en grøn aftale på løn og en grøn aftale på
ventepenge i hjemmet, og en grøn aftale på orlov. Super godt samarbejde. Vi deltager sammen til
møder med ledelsen, og deler samme bekymring om manglende ordre i entreprise øst. Vi har
gang på gang spurgt ind til hvordan vi vinder flere opgaver.
Som situationen ser ud lige nu i både 640 og 645, så ser det ud til at vi må sige farvel til nogle af
vores kollegaer inden for meget kort tid. Vi prøver på at finde løsninger, men når arbejdet ikke er
der, er det svært. Vi ved, at tilbuds afdelingen arbejder på højtryk for at vinde ordre.
Vores afdelingsledere har skiftet i løbet af året, en blev til overs, og en anden fik arbejde hos en af
vores konkurrenter. En ny direktør for entreprise skulle der også til.
Vi håber på at 2021 bliver året hvor vi som kollegaer igen kan mødes, og at entreprise øst vinder
flere ordre, så vi kan blive mange flere i klubben.

Vi håber på en mere stabil afdeling, hvor vi sammen kan lave store tekniske entrepriser.
Infrastruktur.

Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm
I infrastruktur blev Tom projektleder, og er derfor ikke TR mere. Vi har ikke mulighed for, at
samles og vælge en ny så derfor har klubben konstitueret Tonny som TR i en overgangs periode.
Når det er muligt indkalder vi jer til møde om valg af TR. Hvis der allerede er en som tænker, det
kunne jeg da godt tænke mig at være, så giv Tonny besked.
Infrastruktur er blevet større, og er nu ikke kun en afdeling på Roskildevej. Det har givet nogle
udfordringer. I forbindelse med den nye struktur på lokalaftaler, er der indgået aftaler, som er
landsdækkende. Dette kan både være godt, men det kan også give anledning til uro. I vest har
kollegaerne ønsket at udtræde af vagtordningen, og havde opsagt den allerede inden den var
trådt i kraft.? Man føler sig i vest kørt over og at man ikke er blevet hørt. Da jeg skrev ud, at Kbh.
forhandlet sammen, gav dette anledning til uro. Vest spurgte hvorfor de ikke var en del af
forhandlingerne, da aftalen i infrastruktur også galt dem.? Det er noget rod, og vi er nu nået til
den løsning, at vest laver deres aftaler, og øst laver deres. Det giver jo også meget god mening.
Som f.eks. vi forhandler i jo heller ikke for brand og Sikring i Århus, eller Teknikhuset i Århus.
Dette klares lokalt. Den Lokal TR skal jo ikke fratages sin forhandlingsret.

Nå men lad nu det ligge. jeg ser frem til nogle gode forhandlinger for jer.
Corona har i som afdeling været ramt af flere gange. I har været hjemsendt i foråret, og her i
starten af det nye år kom det så igen. Ørsted besluttet, at have så lidt som muligt af fremmede
håndværkere på deres værker. Dette har betydet en opsigelse hos jer.
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Afdelingen er også i gang med at opbygge en afdelingen, som tager sig af højspændings opgaver.
Jeg må desværre konstatere, at her har vi en udfordring med gule medlemmer. Mange af de er
ikke medlem, og de hverken svare på mail elle sms når man henvender sig til dem. Jeg syntes, at
I skal fortælle dem om de gode aftaler vi laver i fællesskabet, og hvis i går sammen med nogen,
som i ved ikke er medlem, så giv mig lige et kald. Jeg vil meget gerne i kontakt med dem.

Ser frem til at høre fra jer.
Sidst men ikke mindst. Jeg ser frem til at mødes med jer, og I er velkommen til at ringe, og I må
også godt tale løn m.m. som I kan fodre mig med.
Teknikhus København

Tillidsrepræsentant Peter Olsen
Hvilket pragtfuldt år!
Så mange nye kollegaer fra det hedengangen Lindpro, kom til 421
for et års tid siden, at vi fra den ene dag til den anden, blev
dobbelt så mange i afdelingen.
Det var en et kærkommen saltvands indsprøjtning til afdelingen, og
med alt fra en ordentlig røvfuld lærlinge til leder og kunder.
For mig har det været noget af en mundfuld at lære så mange nye
mennesker at kende, når det traditionelle klubmøde, ikke er en
mulighed på grund af forsamlingsforbud.
Et enkelt møde foråret er det blevet til, det er for lidt.
I oktober var der møde med vagtholdet, hvor vil samlet krav og ønsker til en fornyelse af
vagtaftalen. Det var en super hyggelig aften på restaurant Sallies, med stor diskussions lyst og
store burger. Det gør vi igen en anden gang.
Online andespil/klubmøde på Teams er en udfordring, tak til jer der gav det en chance.
Heldigvis er der stadig den mulighed at jeg kommer ud til jer. Fedt at ledelsen ser med velvilje på
pladsbesøg, det er jeg meget taknemlig for. Så husk at give et kald, hvis lysten til at hilse på
tillidsmanden skulle melde sig, jeg medbringer selvfølgelig morgenbrød eller en kølig forfriskning.
En ting der ærgrer mig, er at så mange at vores kollegaer har valgt at forlade K&L. Integration er
en svær ting, ikke mindst i en Corona tid, men vi kan vel ikke være tilfredse med det resultat vi
står med. Nye som gamle medarbejder i afdelingen, har et naturligt ønske om at møde hinanden,
i en eller anden form. Vores nye regionschef Kurt virker til at han tager problemet med det store
frafald meget alvorligt, og der er da også tegn på at der er et fald i opsigelserne.
Field service er vel den ting der sammen med opkøbet af Lindpro har fyldt mest i årets løb.
Forventningerne var tårnhøje, efter vi havde hørt den ene efter den anden jubel historie fra Århus
om hvor godt det nye system var. Vi var en stor gruppe af kollegaer fra Brand & Sikring og
Teknikhuse på tværs af landet, der over et par dage blev uddannet til Superbruger i det nye
system. På kurset blev det for de fleste klart, at Field service ikke var helt "færdig bagt". Kritikken
af systemet blev tysset ned og vi blev den ene efter den anden gang mindet om at det er en
"rejse vi er på". Og nu står vi så her med et system, der har sine udfordringer. Forbedringerne
kommer stille og roligt, så jeg tror og håber at vi en skønne dag vil komme i mål, så vi kan få et
system vi bliver glade for. Mit håb er at ledelsen til næste store projekt gør sig lidt mere umage i
forarbejdet, og ikke forsøger at pakke lorten ind i gavepapir, som for eksempel når man kalder
GPS-overvågning for geotagging.
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Når der bliver mulighed for at vi igen kan samles, vil jeg indkalde jeg til klubmøde, så vi kan få
afholdt valg til posten som tillidsrepræsentant. Jeg genopstiller og håber på genvalg. 2021 bliver
forhåbentligt året hvor vi i 421 kan samles i en faglig klub, med de øvrige afdelinger i København,
og ikke som i dag hvor halvdelen er i klub K&L og den anden halvdel er i Klub 3 Lindpro. Det er
efter min mening noget rod, at de to klubber ikke er blevet lagt sammen endnu. planen er klar, nu
mangler vi den bliver eksekverede.
Tak for endnu et år som Tillidsmand for KL's suverænt bedste svende og lærlinge.
Ncore

Tillidsrepræsentant Claus Tolstrup
Først skal der lyde et velkommen til alle de nye ansigter, der er kommet til i løbet af det sidste års
tid.
Ja så gik 2020 – hvilket år. Da jeg skrev sidste års beretning, havde jeg ikke i min vildeste fantasi
kunnet forestille mig, hvad der ville komme til at ske.
Lige som vi skulle til at forhandle vores løn, så kom COVID-19…. Det endte med at vi fik 1,50 kr.
på vores grundløn – en aftale som alle tillidsfolk i KBH, Hvidovre og Albertslund endte med at
acceptere. Kemp & Lauritzen kunne ikke se hvor vi ville ende efter alle de restriktioner som
regeringen udstedte.
Her i afd. 715 Ncore kan jeg kun konstatere, at efter vi havde overstået den første måned under
COVID-19 med nogle få hjemsendte kollegaer, så begyndte der i stigende grad at komme arbejde
hjem grundet alt som staten skulle bruge vedrørende testcenter, samt midlertidige
analysepavilloner inde på SSI.
Vi har heldigvis stadig en masse loyale kunder, såsom Novo, Fibia, Ørsted osv. der skulle have
lavet en masse. Så alt i alt må vi sige at vi har haft rigeligt at lave.
Os tillidsfolk har under hele COVID-19 været i tæt dialog omkring situationen i forhold til, hvordan
vi skulle forholde os – det har været med til at styrke det netværk rundt omkring i landet blandt
os tillidsfolk – FEDT.
Jeg kan desværre konstatere, at vi har nogle kollegaer som ikke er medlem i DEF, derfor vil jeg
gerne opfordre folk til at snakke med dem, så de kan blive en del af fællesskabet – de vil jo gerne
have de goder vi andre kæmper for.
Til sidst vil jeg gerne komme med en opfordring til alle - kom til klubmøderne (som forhåbentlig
snart kan lade sig gøre igen). I gerne skulle modtage indkaldelse på E-mail, og tag endelig en
kollega med. Hvis du snakker med en kollega, som siger at han ikke modtager nogen E-mail, så
kan du gå ind på klub-KL’s hjemmeside på www.klub-kl.dk og sende en mail med sine
oplysninger, samt se en årskalender om hvad der er planlagt af aktiviteter.
Med venlig hilsen Claus Tolstrup Tlf. nr. 2445 8509
Brand og Sikring

Tillidsrepræsentant Johnny Hoppe

Det første år er gået som tillidsrepræsentant, det har budt mig på mange lærerige udfordringer.
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Vi har blandt andet haft en sammenlægning af Lindpro, hvor vi bla. Har forøget vores styrke med
50%. Det var en udfordring og vi har fået en ny, spændende struktur i afdelingen.
Det har givet følgende projekter:
- Rigshospitalet – brandsag
- Codan i Køge
- DTU Ballerup
- Brandsag for Entreprisen i Nordhavn
- Christian Hansen sagen son er i afslutningsfasen.
Der er flere tilbud ude på større sager som vi venter svar på. Blandt andet Danske Banks nye
hovedsæde,
Nykredits hovedsæde og lufthavns sagen rører igen på sig i forhold til prissætning.
Vi venter spændt på resultatet og ser frem til endnu et spændende år.
Slotsholmen.

Tillidsrepræsentant Jørgen Reuter.
Der har været lidt uro på 1 sal. Vi har fåret en ny mand på toppen.
En ny overmontør.
Der har været en del udskiftning af folk, men vi har været heldige af få hjælp fra Hvidovre med
en del dygtige folk.
Vi har måtte sige farvel til 2 mand.
Vi er i udbud med bygningsstyrelsen.
Lufthavnen

Tillidsrepræsentant Kenneth Traanberg.
Skrevet af Tonny Haurholm.
I Lufthavnen oplever vi Corona meget. Vores arbejdssituation er nedadgående, og som det
ser ud nu skal vi nedmande yderligere inden sommer. Vi er p.t. halveret i mandskab, vi er
også gået ned med to projektleder. Vi er glade for at ledelsen forsøger, at placerer os
anden sted i Firmaet.
Men alt i alt ser vores situation først bedre ud i 2022. Hvis folk får lov til at flyve igen.
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Pharma

Tillidsrepræsentant Flemming Henriksen.
Et underligt år som også har påvirket Pharma. Vi havde kolleger på hjemsendelse i en længere
periode. De fik heldigvis glæde af klubbens hjælp og støtte så de ikke måtte lide så stort et tab.
Kort inde i 2020 blev det også kendt at Kemp & Lauritzen havde købt Lindpro. Det betød at vi fik
nye kolleger i Pharma. Martin Fern og hans gutter blev overflyttet til vores afdeling. Der blev også
oprettet en ny Facility Management afdeling 756 hvor der er elektrikere ansat. Jeg havde lejlighed
til at lave et kort morgenmøde i Gentofte, men vi har stadig den store integrationsfest til gode.
Det virker dog til at vores nye kolleger er faldet godt tilrette i vores afdeling.
På funktionærside er der stort set skiftet ude på alle pindene. Det har været en god fornyelse og
de nye projektledere har vist sig at være af den rette støbning med menneskelig ledelse i
højsædet.
I efteråret startede projekt arbejdsglæde med en serie af små undersøgelser på 6 spørgsmål. I
var gode til at få svaret på dem og sidst på året blev der i Pharma udarbejdet en rapport, som der
nu vil blive arbejdet med. En af de store ting der blev berørt, var information og
lokalearrangementer i Pharma.
Vi har længe gået uden en arbejdsmiljørepræsentant. I efteråret fik vi forhandlet os frem til at vi
kunne vælge en fra hvert fag. Det betyder at der i Pharma kan være 3 AMR i udvalget. Vores valg
faldt på Zreen Khan som har mod på at tage handsken op - vi glæder os til der igen kan komme
fokus på arbejdsmiljøet.
Vi har ikke kunne ses så meget det sidste år, det kommer vi forhåbentlig snart til, og jeg har
allerede ideer til arrangementer. I mellemtiden kan vi jo glæde os over vores 2 Movie stars, Jonas
og Khan som har gjort det fantastisk i filmen om teknikerne i Kemp & Lauritzen.

Tak for jeres gode og nysgerrige måde at være på. Glæder mig til vi kan ses igen.
Klub 3 Lindpro

Tillidsrepræsentant Søren Mathiasen.
Klub3lindpro, klubben for elektriker teknikere og lærlinge i Lindpro Glostrup.
2020 blev året hvor MTH havde så meget brug for kapital at Lindpro blev solgt til Kemp &
Lauritzen for 265 millioner kroner.
Lige efter chokket havde lagt sig solgt og til K&L. Hvad med???
Efter en del positive forhandlinger med Tillidsfolkene i K&L og ledelsen, blev vi enige om, at få
vores rød/gul/grøn lokalaftale system implementeret. Det er jeg stolt og glad for.
Efterfølgende er der kommet en Orange ”overligger” der beskriver de fælles aftaler vi har med
VVS og Ventilationsdelen.
Arbejdet med Danmarks bedste læreplads er også et spænde initiativ, vi, du, jeg, klubben er
involveret i, jeg håber at Mentor korpset bliver besat med gode faglig dygtige personer, der kan
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lide at dele deres viden og vil være med til at næste generation af elektrikere, har forståelse for
faget og sammenholdet bla. i klubben.
Beskæftigelse, ja Lindpro havde en del kunder, nogle har vi forsat med at bygge for og servicere,
andre har skiftet til andre el-firmaer, det har en del af vores tidligere mellemledere og svende
også valgt. Øv.
Kort sagt Høyrup og Clemmesen og Wicotec Kirkebjerg har fået en masse dygtige kollegaer over.
Beskæftigelsen PT? Service med Kurt i spisen forsøger ihærdigt at gøre arbejdsglæden bedre, og
fastholdelse af medarbejderne til et meget højt prioriteret emne. Jeg har fået lov at være med i en
møderække om samme, og håber at vi kan lukke hullet i spanden, vende skråen, få flere kollegaer
og opgaver i hus hos K&L på Stamholmen.
Lærlingene, i Lindpro var alle lærlinge (i Glostrup) på hel læretids kontrakter, det er de
kommende K&L lærlinge også, efter en hel del møder, er der enighed om, at der kun skrivers hele
kontrakter på 4,5 år og at hvis vi tager lærlinge fra andre firmaer også er på resterende læretid,
dejligt.
I den helt nære fremtid, vil firmaet i samarbejde med tillidsfolkene, finde og undervise en Mentor
flok. De vil blive givet ansvar for lærlinge i deres respektive afdelinger, få kurser og ikke mindst
normal løn for den medgået tid til at hjælpe lærlingene på deres uddannelse, både i firmaet, men
også på skoleophold, et spændende tiltag, jeg forventer meget af.
Vores lærlingedag, håber jeg også vil genopstå når Corona har forladt os.
Sager i året, ja vi har kun været i Tekniq en enkelt gang i en opsigelsessag, den gav os medhold
og er hermed slut. Desværre har K&L udfordring med at gi hurtig besked ved ansættelser,
opsigelser eller vikarer. Det har ikke medført faglige sager endnu, men er min store frustration!
På Sct. Hans sagen i Roskilde, gav firmaet og lidt mig op, med at finde et sjak der kunne udføre
de 120 værelsers byggeri på en akkord sum.
Det medførte at Xterna vikarbureau leverede ca. 20 elektriker fra Romanien, styret af Kim fra
sammen firma, men Dansk, som snart har udført hele byggesagen på timeløn ift. Lokalaftalen, alle
er medlem i DEF, Lars Kræmer DEF og jeg fører kontrol.
Desværre betaler vikarer ikke klubkontingent, selv om ”de” bruger klubtid, men hvad ville
alternativet være?
En forhandling mellem firmaet, Peter Olsen TR-service og mig blev at alle, før vikarerne overtog
opgaven, fik 250 kr. pr time og de der havde trukket højre op ikke skulle tilbagebetale.
På DSV i Hedehusene, var Jan G formand, efter en lang byggeperiode kunne der ikke opstå
enighed om en akkordsum på opgaven, og Jan sagde op og gik på pension. Stort set hele Jan sjak
forlod K&L og rejste til KT og WK. Trist også her blev der sat Xterna folk på opgaven sammen
med nogle få af vores egne, sagen er snart afleveret, men en akkord opgave på timeløn 229,60
kr. pr. time øv.
Postparken lejligheds renovering blev forhandlet til en fastpris aftale på 307 kr. timen.
Brand og Sikring skulle, med Hoppe ny TR i afdelingen, forhandle grøn lokalaftale. Jeg var med
som sparring og vi fik en aftale i hus, bla med nytænkning ift. Snorketid, nyt begreb.
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Service lokalaftale, forhandlede Peter Olsen uden vores klub var med, der ser ud til at aftalen
holder, så den er vel ikke så ringe, selv om de +1,5 kr. pr. time blev forhandlet centralt blev
overtid mm forhandlet på plads.
Fællesklubben i Lindpro er slut, formanden Michael Nysted fra Århus afdelingen er abdiceret og
beløbet i kassen overføres til en kommende fællesklub/tillidsrepræsentant sammenslutning i K&L
regi.
Vores egen klub, med ca. 125 medlemmer, venter på Corona giver mulighed for at mødes og
afholde en generalforsamling, hvor vi vedtager at lukke vores klub og flytte alt og alle over i klub
K&L.
Vi nåede lige at beslutte på sidste klubgeneralforsamling at vi holder en fest hvor vi lukker
klub3lindpro, hvorefter alle medlemmer og alt økonomi flytter sammen med klub K&L.
Dansk El-Forbund, vi har på sidste kongressen besluttet at nedlægge DEF a-kasse og være med i
den ny FAK din faglige a-kasse, sammen med Rør og Blik, Malerne, Artisterne og Fiskerne, det
betyder at det ”tekniske” og alt med staten er sammen, men du som elektriker, henvender dig i
din lokale afdeling af DEF når eller hvis du får brug for det.
DEF København. Vi er suverænt den klub der har flest poster og aner i bestyrelsen der, det
udnytter vi ikke i særlig grad, og det er nok også bedst bestyrelsen er bestyrelse for hele
afdelingen!
Økonomien er sund, især fordi der ikke har været mange udadvendte aktiviteter pga. Corona.
De valgte i afdelingens gennemsnitsalder, gør at der i de kommende år, vil blive brug for nye der
kan tage over. Flemming Henriksen og jeg ville nok være naturlige kandidater til at overtage med
vores viden, og deltagelse i bestyrelsesarbejdet i de mange år. Vi er ikke kandidater. heldigvis er
bestyrelsen klar over den generations udskiftelse der er på vej, og vi (jeg) er med i et udvalg FOS
der ser på hvordan vi kan sikre en stabil positiv udvikling i vores fagforening.
Tak fordi du læste beretningen, der er meget at fortælle om Corona tiden og hvor ærgerligt at vi
ikke kan mødes til klubmøder mm.
Jeg håber vi sammen vil huske klub3lindpro som en klub der var med til at skabe et
forhandlingsforum hvor vi sammen arbejdede på at gøre ”vores firma” et godt sted at være i lære
i eller arbejde for
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Lærlinge Beretning
Lærlinge repræsentant Ib Hesselholdt.
På vej mod Danmarks bedste lærlinge.
Nogle vil nok mene det var på tide, med en bedre lærlingeuddannelse i K&L.
Jeg ser frem til, at et af mine højeste ønsker for en god lærlingeuddannelse nemlig at det
fremover skal være en elektriker-svend som skal være mentor, i stedet for en ´ sur´ overmontør,
som sætter lærlingearbejdet bagerst i arbejdes bunken, pga. arbejdspresset.
Firmaet har stillet krav til svendene at de skal have en anciennitet på minimum 5 år, i min afdeling
Enterprise øst, har vi fundet 3 personer som lige akkurat har været der i over 5 år (ja en af dem
er Ib)
Mentoren får ansvaret for op til 5 lærlinge, alle lærlinge skal være ansat i en afdeling og ikke som
i dag, hvor lærlingen er ansat i f.eks. Encore, hvor lærlingen så starter og slutter.
Fremover vil lærlingen så have smagt lidt til hele K&L inden skoleforløb H1, hvor der skal vælges
moduler, gerne noget k&l beskæftiger sig med.
Et andet meget efterspurgt emne er alle disse korttidskontrakter, de skal helt væk, det skulle også
blive virkelighed nu.
Firmaet vil også tilstræbe, at udlærte får lov at fortsætte i firmaet.
Vi er pt. 72 el-lærlinge, heraf er38 Lindpro, 26 K&L, samt desværre 8 som ikke er medlem af
klubben.
I disse Corona tider har næsten alle svendegilder været aflyst, æv.
Men i min afdeling fandt man på at indkalde to lærlinge til et morgenmøde, hvor chefen,
løndamen samt klub-k&l´s lærlingeansvarlige også var, det blev ganske hyggeligt.
Jeg tør næsten ikke at skrive det, men når vi engang har generalforsamling så husk at det er en
ny ung mand der stiller op til min post i klubben.
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EN lille historie fra Bio4.
Her har vi rigtig mange kabeltræk, samt tegninger med mærkelige rum-numre, så for at det hele
ikke skal blive for surt, kaldte vi det kabel vi trækker mest 3 x 4 mm grå, kaldt ´kedelig´ også
fordi de fleste andre kabler er flertrådede, og dette er fast, og hænger i alle steder.
Det lysegrønne, med en farve der minder om nyudsprungne bøgeblade, normalt 3 x 6 mm.
Denne kalder vi forårsgrøn.
Sommergrøn, er et kabel der er mere mørkegrønt, mange forskellige men oftest 3 x 2,5 mm.
Vi har også et bus-kabel der er lilla, det hedder støvsugerkabel, da støvsugerkabler tit har en
festlig farve.
Rumnummer, er besværlige så vi opkalder rummene efter hvad de er, kold larm, varm larm, det
hemmelige rum (findes ikke på alle tegninger).
Hilsen fra Ibbermand.
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Amr. Beretning

Arbejdsmiljø repræsentant Kristian Faurholt.
Hvad er der sket med arbejdsmiljøet i det forgangne år?
Det kommer vel ikke bag på nogle at COVID-19 også har ændret den daglige gang i KL’s
arbejdsmiljøorganisation (AMO).
Manglende afholdelse af møder i arbejdsmiljøgrupperne (AMG), disse møder er ved at komme op i
antal, HSE-planen for møder i AMG er 1 møde om måned.
Møderne forgår over f.eks. Teams.
Jeg oplever at snakken omkring COVID-19 har taget meget af vores tid, så der er ikke blevet talt
så meget arbejdsmiljø.
Vi er ligesom blevet lullet lidt i søvn, men det skal vi lave om på.
Vi skal igen have arbejdsmiljøet på dagsorden.
K&L skal være et godt og sikkert sted at arbejde.
Hvad har vi så lært i det sidste år?
Vi har lært at vaske hænder, spritte hænder, holde afstand og bruge mundbind ☺
HAMU (Hoved Arbejdsmiljø Udvalg):
Her er hvem der pt sidder HAMU.
Resten af organisationen findes på intranettet.
Der er flere der har fået nye arbejdsmiljøledere (AML), i det forgangne år.
Jeg er også en af dem.
Er der nogle der oplever at der ikke rigtigt sker noget i deres AMG, så kan det kun gå for langsomt
med at kontakte HSE eller en fra HAMU.
Sammen er vi stærke.
Der bliver stadigvæk arbejdet på at få et sikkerhedsudvalg i de 4 sektorer, jeg har ingen ide om
hvornår det er klar.
HAMU har lavet en del forskellige kampagner, nogle bedre end andre.
Hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMU)
Formand: HR-direktør Thomas Thorsøe
Arbejdsmiljøansvarlig: Afdelingschef HSE Brian Hansen
Repræsentanter fra Arbejdsmiljøudvalg 4000
Arbejdsleder: Vakant
Arbejdsmiljørepræsentant: Henrik Rosenkilde
Repræsentanter fra Arbejdsmiljøudvalg 6000
Arbejdsleder: Vakant
Arbejdsmiljørepræsentant: Torben Mindegaard
Repræsentanter fra Arbejdsmiljøudvalg 7000
Arbejdsleder:
Arbejdsmiljørepræsentant:
Bjarne Jacobsen
Kristian Faurholt (El)
Vakant
Søren Albjerg (VVS)
Repræsentanter fra Arbejdsmiljøudvalg 8000
Arbejdsleder: Pia Munk-Jensen
Arbejdsmiljørepræsentant: Sarah Ahmad
Men de har alle været med til at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen.
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Sygdom:
Sygdom generelt, har der ikke været så meget af, det grunder nok i bedre hygiejne, afstandskrav,
forsamlingsforbud og brug af mundbind.
Det vil være rigtig fint hvis vi kan tage de gode ting fra denne pandemi, f.eks. at bruge en
forbedret håndhygiejne når pandemien forhåbentlig slutter på et tidspunkt.
Ulykker:
Her er så hvad der er sket i 2020 med vores ulykker, det er det samlet billede.
Vi blev jo lidt flere i det forgangne år.
Det er stadigvæk super flot resultat med kun 39 stk., men vi kan godt gøre det endnu bedre.
Der er to søjler, LTI og TRI.
LTI (Lost Time Injury), det er disse ulykker der bliver anmeldt ifølge lovgivningen (1 dags fravær
eller derover).
Der kom en lille stigning i sidste kvartal, men vi holder os stadigvæk under LTI target.
TRI (Total Recordable Injury), det er alle de ulykker der er anmeldt.
Mange af vores ulykker som er under 1 dag, kunne været undgået hvis du havde stoppet op og
lavet en sikker jobanalyse (SJA), på den opgave du skulle til at lave.
I gamle dage stoppede de gamle svende op, og imens de stoppede deres piber, tænkte de over
hvordan man skulle lave opgaven.
Vi har i dag en SJA, som man kan bruge som et arbejdsredskab til at eliminere risicis, man kan
også bare bruge den fornødne tid til at tænke opgaven igennem for at spotte eventuelle risicis.
For at kunne blive bedre til forebygge ulykker, skal vi simpelthen blive markant bedre til at lave
observationer.
• Positive observationer
• Farlige observationer
• Nærved observationer
Hvis du ser noget, så tag nogle billeder og skriv eller indtal det på lille film på din smartphone.
Send det til din AMR eller direkte til HSE.
Hilsen Kristian Faurholt
Pas på dig selv og hinanden.
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Pas på, sluk for strømmen.
Sådan ser elektrikerens grå stær ud.
Hans øjenskade er en konsekvens af, at han for 10 år
siden fik et stød på skulderen med 14.000 volt.

