
Klubmøde referat den 11. maj 2022 for elektrikerklubben KL afd. 640-645 

 

Dagsorden: 

Valg af dirigent 

Valg af referent 

Sidens sidst 

Beskæftigelse 

Arb. Miljø 

Evt. Valg af ny TR 640-645 

 

Indbydelse til klubmødet udsendt 5. april 2022 og på klub hjemmesiden. 

 

Peter Olsen, klubbens formand bød velkommen 

 

Referent Søren Mathis 

 

Siden sidst… DEF København har haft generalforsamling, og Lars Bæk blev udskiftet som afdelingsformand 

af Søren Mathis. Det betyder at (jeg) har sidste dag i KL i dag.  

Der var også uddannelsessekrætær nr. 2 som Morten Rude har passet i mange år valgte at give stafetten 

videre, Morten fik et stort og langt bifald. 

Søren Østergaard valgte at trække sig fra SIMØ udvalget, en post han dygtig har siddet på i mange år. 

William Sjøberg, stiller op i SIMØ udvalget som tilforordnet. 

Peter O spørger til hvem der kan arranger en bustur til Hamburg som besluttet på klubbens 

generalforsamling. Debat om hvem gør noget, Scantur er et rejseselskab som kan sætte en rejse sammen. 

 

Peter har deltaget i HSU i dag i Odense, bla. Seniorpolitik var et HOT emne på dagsorden, en ægte vilje til 

en aktiv seniorpolitik er på vej…. Over tid TR får nu også besked når kollegaerne siger op eller bliver fyret. 

Peter takkede for alle stemmer til A/S og fond… heldigvis var der stor stemmeprocent og stemmerne blev 

fordelt så heldigt at vore 2 spist kandidater kom ind, Flemming Henriksen Pharma igen valgt til A/S og Peter 

Olsen, Teknikhus og formand for klubben kom igen i fondet. 

 

 Beskæftigelse.. desværre har Bravida nuppet den opgave hos Novo Bagsværd på forventet 300. millioner 

kroner.  Ligeså Novo Kalundborg er gået til Bravida. Børneriget blev vundet af WK. 

 Nye sager – fugle på taget: C G Jensen kontor i Sydhavnen, Matas i Lynge og noget bolig renovering. 

Sammenholdet… 

2 lokalreferater i gang i entreprisen Rasmus og firmaet uenige om 10 kr. pr. time i akkorden for test af 

stærkstrøm. Lokalreferat udfærdiget. 



Dan og Dennis og Michael har afleveret NH1-24 kollegie i Nordhavnen, til 100 + på lærlingene og 421 kr. pr. 

time for svendene, vi er ”enige” om 341 kr. pr. time og tager resten i mægling. 

 

Debat om test og betaling. 

Søren Ø spurgte til om test, det skal med som ok krav. 

 

Arbejdsmiljø: 

Søren Ø husk valg af AMR på pladserne og kontakt DEF for ”tilmelding” det er VIGTIGT! 

Arbejdsulykketallet er styrtdykket, og KL er nomineret til arbejdsmiljøprisen. 

Stige arbejde er noget lort! Knæ og ryg bliver slidt! 

Debat om brugen af lifte og trappestiger. 

 

Rasmus stiller gerne sit kandidatur til TR i afdelingerne 640 og 645. 

41 kollegaer valgte Rasmus uden modkandidat. 

 

 

Evt. Festudvalg... Ib fortæller at der er skovtur 6. august. 

Sma takkede af efter 25 år i klubberne klub3lindpro og elektrikerklubben KL. 

 

 

 

 

Ref. Sma 

 


