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Formandens beretning  

 
Skriftlig beretning 2022 

 

Bestyrelsen 

Efter uendelig mange år i det faglige arbejde valgte vores tidligere formand 

Tonny Haurholm at søge nyt arbejde som lærlinge ansvarlig her i butikken, 

hvilket vi ser som en stor gevinst for lærlingene og klubben Så efter sidste års 
generalforsamling blev jeg valgt til ny formand for Danmarks største, ældste 

og absolut bedste klub for elektriker. Sikken en ære at blive kransekagefigur. 

Det er været et udmærket år i bestyrelsen, vi er blevet to mindre da 

afdelingen på Slotsholmen er blevet nedlagt og entreprise 640 0g 645 er 
blevet samlet. Klub3 Lindpro er efter stor afskedsfest nedlagt, og vi er nu alle 

samlet i een klub. I skrivende stund er der ikke valgt ny TR i lufthavnen, men 
processen er i gang. Nye i bestyrelsen er Pelle Ursin som ungdomssekretær og 

Daniel Enoch Søndergaard TR i Infrastruktur.  

Sociale arrangementer 

Covid-19 har igen i år været et benspænd, aflysning af klubbens nytårskur, 
begrænsninger når der skal afholdes klubmøder og udsættelse af sidste års 

generalforsamling. Men der er noget der har kunne gennemføres, særligt i 
sommerhalvåret. En stor tak til festudvalget som bruger så meget tid på at 

arrangere de mere sociale aspekter af klubbens arbejde, en ting der ikke må 

undervurderes. Udflugt til Skovtårnet på Sydsjælland, frokost på kroen og øl i 
rigelige mængder som afslutning i Køge, sikken en dag. Det årlige bankospil fik 

i år en sjov twist, hvor vores evige festlige opråber Ib i et enkelt spil overlod 

styringen til Otto, som valgte at gennemfører på islandsk Fedt! 

Hvad med fremtiden. Er det det godt nok det vi serverer for jer? Jeg 
konstaterer at der er ganske få nye ansigter der dukker op til skovturen, og at 

der efter min mening er for lille en del af kollegaerne, der har lyst til at 
komme. Skal der ændres på udformning af skovturen? Skal vi have 

sideløbende arrangementer der taler til en anden målgruppe? Eller noget helt 
tredje? Den brugerbetaling der har været kutyme i mange år er også kommet 

til debat. Det er meget positivt at I som medlemmer i klubben ikke bare sidder 
med hænderne i skødet og tager til takke, med at sådan er det nok bare. Men 

aktivt hiver fat i mig og den øvrige bestyrelse, med ændringsforslag. Tak for 

det! 
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Pølsevogn på Stamholmen en hyggelig eftermiddag for alle kollegaerne på 
Stamholmen, her var det også muligt at prøve det ny arbejdstøj, så der kunne 

bestilles efterfølgende i den rette størrelse. 

 

Lønaftalen 

I 2021 indgik vi en 2-årig lønaftale 6 Kr. sidste år 4 kr. i år. En Smuk 

hensigtserklæring om bedre vilkår for lærlingenes transporttillæg arbejdes 
forsat på for at få et resultat i land. Husk at de fleste af os har en todelt løn, 

grundløn og et personligt tillæg. Den aftale vi indgik, må vi selvfølgelig stå 

ved, men 4 Kr. i år er ikke meget når vi ser på den mangel der er på 

elektriker. Så måske der er en krone eller to at hente på det personlige tillæg. 

AMR Netværk 

Som beskrevet i Kristian Faurholts AMR-beretning er der fuld gang i at få 

stablet et netværk på benene for de permanente arbejdsmiljørepræsentanter. 
Arbejdsmiljøet er en hjørnesten i klubbens arbejde og det er min klare 

forventning, at det vil være en styrkelse af den enkle AMR, og han vil få bedre 
mulighed for at dele sine erfaringer og søge hjælp i gruppen, til glæde for 

vores allesammens sikkerhed. 

Organisering 

Klubben vokser i antallet af medlemmer, og det er udmærket. For det går 
generelt godt i K&L, og der er udsigt til vi bliver endnu flere. Det er bare 

røvsygt at vores medlemstal ikke vokser i samme takt som der kommer nye 
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kollegaer. Det er pt. kun Pharma afdelingen der har den ære at have 100% 

organisering i Dansk El-forbund. 

Og hvad gør vi så ved det? Tillidsrepræsentanten i afdelingen har naturligvis 

det overordnet ansvar, men det er en opgave der er vores alles ansvar. Jeg 
forstiller mig at vi som TR i fremtiden skal blive meget bedre til at arbejde 

sammen med vores AMR og kollegaer, med lyst til at tage et ansvar for 
organisering. En bøn herfra. Når du sider der ude på pladsen med din kollega, 

så en gang imellem at tale fagforeningen. Stil krav til din AMR og TR om at de 

kommer forbi med et franskbrød til morgenkaffen eller en kølig forfriskning, så 
han kan få et indblik din dagligdag. Det vil styrke os som tillidsvalgte. Hvis vi 

med fælles hjælp kan styrke organiseringen kan vi også sikre de bedste 
arbejdsforhold. Det er helt OK at spørge en kollega hvordan det står til med 

medlemskab.  

Valg til A/S og Fondsbestyrelse 

Her i foråret 22 er det igen tid til valg af medarbejderrepræsentanter til A/S-
bestyrelsen og Axel Muusfeldts Fond. En enig klubbestyrelse har besluttet, at 

vi til valget stiller med en kandidat til hver af de to bestyrelser, TR i Pharma 
Flemming Henriksen og undertegnet Peter Olsen TR i Teknikhus Kbh. For at få 

så bred en medarbejderrepræsentation i de to bestyrelser, er vi med vores 
gode kollegaer i Rørklubben, blevet enige om at gå i valgforbund. Det betyder i 

praksis at vi fra klubben anbefaler at du sætter de 2 kryds du har til hver 

bestyrelse. En ved en elektriker og en ved en rørsmed. 

For mit eget vedkommende kan jeg se tilbage på min første 4-årige periode 

som kollegaernes repræsentant, i den fond der ejer Kemp & Lauritzen. Det har 
været en god og spændende tid, hvor jeg har haft en enestående mulighed for 

at bringe de input og værdier jeg har fået med fra netværket rundt om i hele 
landet, ind i bestyrelseslokalet. Flemming Henriksen har kunne bruge vores 

store bagland i bestyrelsesarbejdet i forbindelse med opkøbet af Lindpro. Jeg 
håber du vil bruge det minut det tager at stemme, så vi kan få organiserede 

valgt ind, når valget bliver skut i gang.  

Det brede samarbejde 

Der har gennem de sidste par år været et voksende ønske blandt 
tillidsrepræsentanterne i hele landet om at vi styrker samarbejdet på tværs af 

landet. Bestyrelsen er varme fortaler for en fællesklub.  

Og hvad er så tanken med en sådanne klub? Tanken er at styrke TR-netværket 

og klubberne rundt i landet, så vi står mere samlet i vores samarbejde med 
K&L-ledelsen om for eksempel de mange fælles lokalaftaler vi har. En 

Fællestillidsrepræsentant er også i støbeskeen.  

Klubben og deres formand, Torben Hansen i Roskilde har meldt sig ud af det 
formelle samarbejde da de hverken vil betale for fællesklub eller have 

fællestillidsrepræsentant. Det er en ærgerlig udmelding allerede inden økonomi 
har været debatteret. I værste tilfælde kommer det til at koste SEKS øre pr. 

time.  
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Jeg forventer at vi og resten af landet nok skal finde en løsning, uden Roskilde, 

så 2022 bliver året hvor vi for første gang i K&L historien kan vælge 

fællestillidsrepræsentant og styrke fællesskabet. 

Peter Olsen 

Teknikhus København  421-429 
Teknikhus Beretning 

Endnu et år, endnu en regionschef. Det var ikke længe Kurt holdt, men det er 

vi efterhånden vant til, at chefer kommer og går. Til gengæld har Christian 
Larsen vist at være bemærkelsesværdig stabil… Det er som om der efter 

mange års turbulens, er kommet en hel del mere ro i afdeling. Hvad der ikke 
er kommet ro på, er hvor mange kollegaer vi er. Der går ikke en uge hvor jeg 

ikke får meddelelse om at en ny er startet. Også kollegaerne fra den nu 

nedlagte afdeling på Slotsholmen er kommet til. Velkommen til jer alle. 

Lærlingementor  

I vores afdeling er vi med blandt de første, til at komme i gang med en 
lærlingementor ordning. Super positivt at så mange kollegaer valgte at søge 

jobbet som mentorer for vores lærlinge. Vi der meldt os fik en på opleveren da 
vi mødte op til første mentor kursusdag, Sjældent har jeg oplevet en 

underviser komme så skidt fra start. En hel dag blev brugt på at alle fik fortalt 
hvad de syntes der er galt i butikken. Ikke særligt konstruktivt, med mægtigt 

festligt. 2. dagen gik meget bedre. Nu er vi blevet parret ca. 2 lærlinge og pr. 
svend. Og hvordan går det så? Tja… jeg er lidt usikker, det jeg lytter mig til, er 

meget blandet. Al begyndelse er svært, men jeg tror vi er på rette vej og at vi 
ved fælles hjælp kan bruge mentor ordningen til at skabe en bedre 

arbejdsplads for lærlingene. 

Den helt store triumf 

I oktober var der klubmøde på gokartbanen. Ikke meget fagligt indhold i det 
møde, med skidt med det, for vi lammetævet kollegaerne i Brand & Sikring og 

den smukke pokal kunne løftes af Niclas og Oliver fra Teknikhuset. Klubmøder 

uden fagligt indhold er ikke det jeg sigter efter, men en gang imellem er det 
der skal til for at styrke sammenholdet. Det giver stof til eftertanke et når jeg 

lover at holde min kæft og vi bare skal have det sjovt, så kommer der dobbelt 
så mange. Og husk at hvis du har lyst til af jeg kigger forbi din plads, så 

kommer jeg meget gerne. Det er alt afgørende at jeg får et indblik i hvad der 
rør sig i afdelingen, så der er bare et gran af sandhed i det jeg siger, når jeg 

taler vores sag over for ledelsen.  

Ny arbejdsmiljørepræsentant  

2 gange har vi skulle vælge ny AMR, og 2 gange har der været kampvalg om 
posten. Fedt at der er flere der er villig til at tage et ansvar for arbejdsmiljøet. 

Danny Nielsen blev valgt. Med valget af Danny har vi fået en erfaren AMR fra 
Slotsholmen, som også er villig til at give mig en tiltrængt hånd med det 

efterhånden store arbejde, med at sælge det glade budskab, om alle de 

fordele, ved at vi alle sammen er organiseret i Dansk El-Forbund. 
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Tak til jer alle for et godt år. 

Peter Olsen  

Lufthavnen 426 Ingen foto, nyvalg af TR i gang… 

I afdelingen i Københavns Lufthavn er Kenneth Taarnberg trådt tilbage som 

tillidsrepræsentant. Tak til Kenneth for indsatsen. I skivende stund er der sat 
gang i processen med at få valgt en ny TR. Held og lykke til den nye på 

posten. Vi i klubbestyrelsen ser frem til samarbejdet. 

Peter Olsen  

Entreprisen 640-645 

 

Tak for valget på klubmødet, der var enighed om en TR i 
entrepriseafdelingerne og samarbejdet med Søren Reinholdt og Kim 

Christiansen, fungere tillidsfuldt. Vi fik afholdt et formandsmøde, der kom 
mange deltagere og vi fik "svesken på disken" det gav nogle konstruktive 

debatter, nu venter vi bare på at vores ønsker bliver ført ud i hverdagen… 

- Sandaler i sortiment 

- Ikke kun gult tøj 
- Containere følger formændene 

- Bedre kontor og tegning materiel til formændene 

- Overblik/info over kommende opgaver 

To blev til en... Tonny valgte at blive lærlinge ansvarlig og det gør han godt, 
Jeg har aldrig oplevet et så stort overblik over lærlingene og deres uddannelser 

og trivsel. Tak til Tonny for et samarbejde på en ny måde. 

Mentorkurser har været i gang og stoppet, nu er en opsamling på Danmarks 

bedste læreplads i gang, så vi kan ligge i top med en go uddannelse og 

tilfredshed for og med vores lærlinge, jeg er i gang med DEF at forsøge med 
mentor netværk, også imellem mentorerne i de andre firmaer, med Buddy og 

Mentor aftaler. 

Faglige sager, der har vi har ikke været hos Tekniq. 

Desværre har Jysk CTS-underleverandører, MEPel på Helsingør sundhedshus, 

har DEF ind over... det er lige på kanten til social dumping! 

Beskæftigelsen i entreprisen, har været ramt især af Region H sammenholdet, 
har været i venteposition, det har medført at mange kollegaer har været 

hjemme på ventepenge i mange dage og derved manglende indtjening, en 
meget kedelig situation. Nogle kollegaer har været lånt ud til andre afdelinger , 

men især udskiftning af lamper i Øresundforbindelsen medførte en del 

utilfredshed, med det beskrevne og så selve opgaven. 
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Andre kollegaer har valgt at prøve lykken i andre firmaer, usikkerheden om vi 

har nok akkord opgaver at lave, har medført at de er stukket af… 

Kommende opgaver Holmen og Lufthavnen, 8ern skal bemandes fra april, der 

skal mange mand på den opgave, Lufthavnen kommer først rigtigt i gang 

næste år… 

Bemanding og den grønne omstilling, DEF forventer at vi skal udføre lige så 
meget el arbejde som udført de sidste 120 år over de kommende 10 år. En 

forventning til +30.000 arbejdspladser i DK med grøn omstilling de kommende 

10 år. Skal vi "selv" udføre opgaverne eller lade udenlandske kæmpe 

entreprenører og vikarer fra fjerne egne udføre omstillingen? 

Tør vi vælge at få ufaglærte med på byggepladserne? Kan vi forhandle nogle 
fornuftige lønninger og fastholde vores akkorder, med en betaling vi kan leve 

af/med? 

Klub3lindpro er nu helt lukket, vi afholdt reception og lukkefest for nuværende 

og tidligere kollegaer, kassen er gjort op og ca. 400.000 kr. blev flyttet til KL 

klubkassen, Tak til alle tidligere medlemmer i klub3lindpro. 

Uenighed i klubbestyrelsen, langt det meste er vi enige om, men mit 
kandidatur som afdelingsformand er der ikke helt enighed om, jeg stiller op 

den 9. maj på afdelingens generalforsamling, håber du møder op og giver din 

mening til kende. 

Dansk el-forbund holder kongres i uge 45 2022 i Århus. Der er en masse 
møder forud for kongressen, mange KL-kollegaer er med i udarbejdelse af 

forslag, et spændende arbejdsmarked ligger i vores fremtid. 

Lønaftale, vores forhandlinger sidst blev 2-årig, dvs. at vi steg +6 kr. sidste år 

og +4 kr. 1. marts i år på grundlønnen.  

Overenskomsten udløber i 2023 og der er allerede indbudt til stormøde i DEF 
KBH om dine ønsker og krav til den ny 7overenskomst, den 21. marts kl.16, 

sæt et x i din kalender.  

Fællesklub og fællestillidsrepræsentant, formand Peter har det i sin beretning, 

men det ville være en styrke at vi kan få valgt en FTR og derigennem opnå en 
tæt kontakt med ledelsen og påvirke samarbejdet i en positiv og konstruktiv 

retning, jeg var glad for fællesklubarbejdet i Lindpro.  

Søren Mathis 
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Daniel Infrastruktur 762-766 

 

Ingen beretning modtager før deadline, spørgsmål besvares på 

generalforsamlingen. 

 

 

Ncore 715 

 

 
 

Så er året 2021 gået og tiden er kommet til at se tilbage på hvordan jeg har 

set det forgangne år. 

 
Da vi startede året, så var COVID-19 næsten dagligt på alles læber, hvordan 

skulle man reagere hvis man blev ramt osv.. Jeg må sige at vi er sluppet 
nogen lunde igennem trods alt, og nu skal vi heldigvis ikke gå og frygt det 

mere. 
 

Vi har ikke skulle lave en lønforhandling i år, da vi jo lavede en 2 års aftale 
sidste år, den gav som tidligere sagt : 6 kr. pr. 1.3.2021 og 4 kr. pr. 

1.3.2022., så husk at tjekke jeres, lønsedler når tiden kommer. 
 

Rent arbejdsmæssigt, så har det været et travlt år. Coronaen har kastet en hel 
del arbejde af sig, der har skulle laves testcenter og vaccine centre. Ørsted har 

haft en masse spændende opgaver, både i England og såment i Singapore. Og 
så er der lige alle vores andre faste kunder, som også lige skal serviceres. 

Det har alt sammen betydet, at vi har sagt goddag til en masse nye kollegaer. 

Velkommen på holdet. 
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Når vi kigger frem i det nye år, så er der også en masse opgaver der presser 

på. Ørsted kalder stadig væk på vores dygtige kollegaer, både indenlands og i 
den store verden. Holmen 8 skal starte op, der skal bruges en masse hænder 

over det næste 1,5 år og så er der DAS som skal laves på alle regionens 

hospitaler.  

Det skal nok blive et spændende år. 

Claus Tolstrup 

 

Brand og Sikring 720-724-726-727-737-738 

 

 

Endnu et år er gået, og tid til et tilbageblik i brand & sikring. 

Vi har tilpasset vores lokalaftalesystem, og det virker både regional og 

landsdækkende. 

På den måde har vi bedre styr på de lokalaftaler der bliver lavet, og gøre det 

nemmere at gennemskue for alle. 

Grundlønsforhandlingen er vi i KBH blevet enige om at forhandle samlet, og 

den forhandling lød på en lønstigning på 10 kr. på to år. 

Seks kroner 2021 det første år og fire kroner 2022 året efter - som vi stiger 

her 1. marts 2022. 

Der blev lavet et protokollat sammen med ovenstående lønaftale, hvorpå det 

også lød, at lærlinge i København skulle have et transporttillæg (buskort og 
togkort) - hvilket firmaet mener bør gælde for hele landet – og dermed gøre 

transportaftalen landsdækkende. PT mener firmaet ikke at dette kan lade sig 

gøre landsdækkende. 

Overtiden fik vi forhandlet op med + 40kr. pr. time 

Protokollatet er dog accepteret i København – hvorpå jeg mener at vi skal 
gennemføre aftalen, som er underskrevet for et år siden. Aftalen er således 

gældende i København – hvilket – som sådan også er noteret i protokollatet – 
og hvilket vi mener at der er råd til at indføre. Vi har jo accepten for 

København og bør således starte her.  

Vi har forhandlet vagtaftaler på sikrings siden og på låse siden i vores afdeling, 

hvorpå dette har fyldt en del i Brand & Sikring. 

Vi har været ude i at opsige vores gamle vagtaftale, for at kunne forhandle en 

ny aftale på plads, og dette har ikke været uden problemer, da vi var meget 
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tæt på at det skulle afgøres i Tekniq og vi i sidste time fik indkaldt til et møde 

imellem ledelse og kollegaer hvorpå det så lykkes at nå til enighed. 

 

Faglige sager i Brand & Sikring: 

Vi har en kollega der har fået for meget udbetalt i løn. Firmaet har valgt at 

tilbageholde vedkommendes penge – hvor vi har gjort opmærksom på at dette 

ikke er lovligt. – Sagen er endnu ikke afsluttet. 

Firmaet oplyser at der er masser at lave i fremtiden.  

Vi har Rigshospitalet i fire år endnu – samt Holme 8 (Nordhavn)… stort projekt! 

Endvidere en stor opgave hos Biogen, en fabrik i Hillerød. 

Vi har en mentorordning for lærlinge i K&L hvilket jeg er stor tilhænger af. 

Lærling følger en svend og de skal følges ad hele forløbet. 

Svenden er således mentor i lærlingens uddannelsesforløb. Det er særdeles 

positivt og vi forventer os meget af dette. Firmaet står ind med økonomisk 

støtte. 

Kemp & Lauritsen vil have landets bedste læreplads … og det påbegynder vi 

nu. 

Jeg er glad for mit arbejde i bestyrelsen og jeg glæder mig meget til at være 

med på den kommende DEF-kongres.  

Johnny Hoppe. 

 

Pharma 754-756 

 

Endnu et år med Covid-19 er gået. Dog har vi set lidt mere til hinanden i året 
der er gået. Det har betydet at vi har haft et enkelt klubmøde og et enkelt 

afdelingsarrangement. Begge dele har givet os muligheden for at lære 
hinanden bedre at kende når vi taler integrationen med de kolleger der kom 

fra Lindpro. Jeg er klart af den opfattelse at vi er blevet eet team. 
Sommernedluk var et godt eksempel på teamånden hvor stort set alle kolleger 

på et eller andet tidspunkt krydsede hinandens veje. 

Vi har sagt farvel til et par kolleger som ville prøve nye veje og vi har sagt 

goddag til nye. I skrivende stund tager vi imod 2 nye lærlinge, Samar og Kevin 
som vil blive forankret i vores afdeling. Jan Falk og Mahir Erdal er vores 

officielle lærlingementorer i Pharma. Det betyder dog ikke at vi andre ikke skal 
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tage ansvar for at vores lærlinge får en god og lærerig uddannelse og på den 

måde får lyst til at fortsætte karrieren i Kemp og Lauritzen.  

Tak for jeres gode og nysgerrige måde at være på. Glæder mig til vi ses ude i 

marken.  

 

Flemming Henriksen 

 

 

TR konference på Konventum 

 

Lærlinge formand 

 

Desværre ikke modtaget nogen beretning, der kan spørges ind til 

lærlinge/ung- i klubbens regi på generalforsamlingen. 

Pelle Ursin 
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Arbejdsmiljø og sikkerhed generelt 

 

 
Årsberetning for 2021/2022 

 
Det går generelt godt i Kemp & Lauritzen, vi er på rette vej med 

arbejdsmiljøet. 

Nogle har man ISO45001 godkendelse og andre steder er man i gang med at 
implementere ISO45001. 

Det er konkurrenceparameter for at vinde store sager i fremtiden. 
Der er ikke den store forskel på at ikke være og at være ISO45001 godkendt. 

Den væsentlige forskel er, at firmaet skal dokumentere skriftligt hvordan de i 
bund og grund sørger for vi ikke at komme til skade. 
 

Ulykker: 

 

Jeg har valgt i årets beretning, at tage udgangspunkt i hele 2021. 
Kemp & Lauritzen har i 2021 haft 34 skader med fravær, det er 5 færre end 

sidste år. 
6 af disse skader har ramt vores lærlinge. 

Der har været 328 registrerede arbejdsskader i 2021 det er 5 flere end sidste 

år.  
Hvilket viser at vi er blevet bedre til at få registreret skader. 

71 af disse skader har ramt vores lærlinge. 
Tallene viser at vi kommer mindre alvorligt til skade, desværre viser tallene 

også,  
at der er dobbelt så stor risiko for at komme til skade som lærling. 

Konklusion, vi har stadigvæk noget vej endnu og vi kan gøre det endnu bedre i 

2022. 
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Med hensyn til vores kommende svende, der er der et stykke endnu før vi er i 

mål. 

Lige på det punkt er det også vores opgave at italesætte over for vores 

kommende svende, at det er ikke ok at f.eks. at arbejde med spænding på. 

Og her er det også svendene der skal kigge indad, når de laver arbejde 

sammen med vores lærlinge. 

Mange gange gør lærlingen “bare” det samme som svenden har gjort. 

 

Sygefravær:

 

Vores mål på sygefravær i Kemp & Lauritzen er 3,5%, når man trækker corona 

og karantæne ud så lander vi på 3,45% for 2021. 

I 2020 landede vi på 3,76%. 

I nogle afdelinger er sygefraværet væsentligt højere end målet, der vil der 

også blive gjort en indsats. 

Til hver enkelt sygefravær er der en historie og med den i baghovedet håber 
jeg at, de ledere der skal tage sygefraværssamtalerne er godt nok klædt på til 

dette. 

En sygefraværssamtale skal være konstruktiv og vi skal alle være opmærksom 

på at du har ret til en bisidder, hvis du ønsker dette. 

Her er det nok kun TRerne der for besked om mødet, men det kunne jo laves 

om så det også er AMRerne der får besked. 

Der er ingen der skal føle sig alene. 

 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2020 4,25% 3,90% 6,71% 3,83% 3,13% 2,46% 2,01% 2,80% 4,02% 4,30% 5,14% 5,05%

2021 4,32% 3,94% 3,94% 3,99% 4,18% 3,69% 3,00% 3,62% 4,34% 4,08% 4,83% 5,98%
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AMRerne: 

Der skal lyde en kæmpe opfordring til alle nyvalgte/valgte AMRer at tilmelde 
sig modul-uddannelsen i Dansk El Forbund, man kan f.eks. tage fat i Niels 

Bergløv. 

Dem der har den gamle grunduddannelse, kan desværre ikke komme i 

betragtning. 

Med modul-uddannelsen får AMRen en masse viden i sin rygsæk til sit daglige 

virke. 

Danny har startet et netværk op for de permanente AMRer i DEF Københavns 

regi. 

Vi har pt afholdt 2 møde, jeg er helt sikker på at det er med til at løfte 

arbejdsmiljøet i Kemp & Lauritzen. 

Jeg tænker at næste step er at man får inviteret de andre permanente AMRer 

på Sjælland. 

 

DEF København: 

Søren Ø, Nissen og jeg sidder i sikkerhedsmiljøudvalget, SIMØ. 

I udvalget sidder også Jackie, Søren J og Niels S, for bordenden sidder Niels 

Bergløv. 

På møderne bliver der bland andet lavet et årshjul med hvornår der bliver 

afholdt fyraftensmøder og med hvilket indhold. 

SIMØ deltager også i byggefagenes sikkerhedspatrulje 4 gange om året, hvor 

vi tager pulsen på byggepladserne i det storkøbenhavnske område. 

På mange af disse byggepladser er der godt nok brug for forbedringer. 

Her til sidst er der kun at sige, pas på jer selv, du er selv din egen 

sikkerhedsmand. 

Kærlig hilsen Kristian Faurholt. 
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KLUBGENERALFORSAMLING 
Torsdag den 10. marts kl. 16 i DEF Tikøbgade 

 

Der er smørrebrød, kaffe, øl, vand mm 

Det er muligt at komme før fra kl. 15.00 

Dagsorden: 
▪ Valg af dirigenter. 
▪ Valg af referent. 
▪ Formandens mundtlige beretning, beretning kan ses i Klampen. 
▪ Ung beretning. 
▪ Kassererens beretning. 
▪ Indkomne forslag. 

  

Valg: 
▪ Ungdoms sekretær Pelle Ursin på valg genopstiller for 2 år. 
▪ Revisor Peter M Hansen genopstiller for 2 år. 
▪ (Formand for klubben konstitueres i bestyrelsen) 

  

Forslag til klubbens generalforsamling sendes til formanden Peter 

Olsen på PEO@kemp-lauritzen.dk senest den 24. februar. 

Håber på din deltagelse 

På bestyrelsens vegne 

Formand Peter Olsen 
 


