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KLAMPEN 
KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L 

  

     NR. 1   16. ÅRGANG MARTS 1999 
 

  

 

HUSK !!!! 
GENERALFORSAMLING  

D. 11/3-1999    Kl. 16.oo 

SE BAGSIDEN 
 



Tillidsmandens beretning 

 

Så er der snart gået 1 år siden der 

blev afholdt generalforsamling, og 

jeg blev valgt som tillidsmand, og 

nu skal fremlægge en beretning 

om året der er gået.  

Jeg kan allerede i starten af min 

beretning, sige at det ikke har væ-

ret et kedeligt år. 

 
 

Den 12. marts 1998 afholdte vi 

generalforsamling i Elektriker-

klubben.  

Her skulle man mene at vi var 

midt i en lønforhandling. Men de 

der kan huske tilbage til lønfor-

handlingerne i 1997, kan huske at 

vi indgik en toårig lønaftale, så det 

var ikke det der skulle tages fat på 

som ny tillidsmand. 

 

Der går dog ikke lang tid før til-

lidsmanden skal afprøves af fir-

maet. Jeg blev indkaldt til møde 

med B.B. Eliassen. Her redegjorde 

han for en vanskelig byggesag ude 

på finger Vest i Lufthavnen.  

Dårlig sag, manglende ledelse, 

dårlig økonomi. Ja, der var faktisk 

ikke det der var galt. Uden om-

svøb til sagen. 

Der var jo også en elektriker, der 

var fondsbestyrelsesmedlem, som 

han gerne ville sende en skriftlig 

advarsel, Frank Jespersen. 

Det var med nogen undren, jeg gik 

fra dette møde. 

Den 26.3. sender firmaet brev til 

Frank med 4 påstande:  

1. At samle kollegaer i arbejdsti-

den.  

2. Nægte at arbejde i sikkerheds-

område (Det er den med køre-

kortet, der skulle afleveres i por-

ten). 

3. At have drukket øl på arbejds-

pladsen, trods øl og spiritusfor-

bud.  

4. Ingen overmontør ønsker at 

beskæftige dig, grundet samar-

bejdsproblemer. 

 

Frank svarer i brev af 30.3.98 og 

det er nu man skal lægge mærke 

til datoen, for det tager lang tid for 

firmaet, at svare på Franks tilba-

gevisning af samarbejdsproble-

mer, trods tillidsmandens mange 

henvendelser.  

Firmaet svarer den 16.9.98. 

I deres svarbrev tilbage kalder de 

brevet af 26.3 med håb om et godt 

samarbejde. 

Samtidig blev Tage Skovsbøl og 

Niels Knudsen fyret. De havde 

været på samme plads. 

Tages fyring blev kaldt tilbage, da 

han havde 5 ugers opsigelse og 

firmaet havde akut mangel på 

elektrikere. Det var lidt mere van-

skeligt med Niels. 
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Den 30.3. var jeg så til møde med 

Knud Degenkolw og Flemming 

Jensen. Det handlede om at det 

ikke længere kunne lade sig gøre 

at afholde klubbestyrelsesmøde i 

arbejdstiden, grundet stor travlhed 

i firmaet.  

Til dette kunne jeg kun svare, at 

det var med nogen undren, at der 

var travlhed, og så var der fyresed-

len til Niels. Så de måtte trække 

denne tilbage. Dette ville de ikke 

med påstanden om, at han var for-

drukken. Denne påstand ville de to 

herrer ikke gentage. 

 

Vedrørende bestyrelsesmøde i 

arbejdstiden, måtte dette op og 

vende i SU.  

Her blev det konkluderet, at afta-

len stadig er gældende, idet om-

fang det er muligt, og at man skal 

give sin overmontør et rimeligt og 

korrekt varsel. 

Niels blev genansat efter at have 

været ude 1 dag.  

Det var da en start. Men det var 

kun begyndelsen. 

 

Mandag den 27.4 startede konflik-

ten på arbejdsmarkedet.  

Denne konflikt var vi ikke umid-

delbart en del af, da elektriker-

overenskomsten var indgået i 

1997  og er gældende til år 2000. 

Men da der var varslet sympati-

konflikt på de arbejdspladser vor 

arbejdsgiverne var medlem af 

Dansk Industri, måtte vi sende 

kolleger hjem.  

Det var først da vi af Elfo blev 

lok-outet, at vi stod midt i konflik-

ten. 

 

Der blev brugt meget energi på at 

få afklaret om der var konflikt 

eller ej på de enkelte pladser. 

Det skal nævnes, at det var firma-

ets holdning, at det godt kunne 

være at der blev begået fejl, men 

dette måtte ikke komme den en-

kelte elektriker for skade.  

Men problemerne blev løst hen ad 

vejen. 

 

Konflikten blev som bekendt løst 

ved et regeringsindgreb. Dette 

indgreb har dog ikke gjort det 

nemmere, da der er mange kolle-

ger der har henvendt sig til mig og 

spurgt om omsorgsdage og ekstra 

fridage.  

 
 

Så lad os få det slået fast, at elek-

trikere der arbejder under     ELFO 

-overenskomst ikke har omsorgs-

dage og ekstra ferie, da vores 

overenskomst løber til sidst i fe-

bruar 2000. 
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Valg af medarbejderrepræsen-

tant til A/S bestyrelsen. 

 
 

Den 12.5. var der valg til A/S be-

styrelsen.  

Her fik vi valgt Per Olesen og Ole 

Frøslev ind i bestyrelsen.  

Frank Jespersen blev suppleant. 

Dette valg var et direkte valg.  

Ved det indirekte valg den 19.6 

valgtes Ingeniør Henning Boesen. 

Valg af medarbejderrepræsentant 

til Axel Muusfeldts Fond den 

24.6. 

Dette valg var et indirekte valg, 

det vil sige at det er de medarbej-

derrepræsentanter der sidder i A/S, 

der skal vælge 3 stk. medarbejde-

re. 

Valgt blev Frank Jespersen, Ton-

ny Havreholm og Johnny Kress-

ner, og som suppleant Kristian 

Fauerholt og Kurt Hansen. 

 

Lidt om beskæftigelsen 

 

 
 

Første halvår af 1998 var beskæf-

tigelsen i firmaet stærkt opadgå-

ende, midt på sommeren var der 

beskæftiget 340 elektrikere, så var 

der en eller anden der må have 

hørt Københavns Radio.  

For der blev sat skilte ude ved 

Roskildevej,  

 

"Elektrikere antages".  

 

Om der kom mange henvendelser 

vides ikke, men der kom en hen-

vendelse fra kommunen, om at 

skiltet stod for tæt på vejen. 

 

Den høje beskæftigelse varede 

ikke ved. Da vi havde nået den 

anden side af sommeren, gik det 

ned igen.  

Der blev til uoverensstemmelse 

om hvorvidt Lov om varsling m.v. 

i forbindelse med afskedigelse i 

større omfang skulle i anvendelse.  

Men så galt gik det ikke, da det 

antallet blev holdt under 10%. 

 

Mange kolleger sagde op selv, da 

de fandt andet arbejde, og firmaet 

omrokerede og udlejede nogle til 

andre firmaer. Så nu er vi nede på 

245 elektrikere og 28 lærlinge. 

 

 

Salg af antenne -afdelingen 

Her glemte firmaet at meddele 

tillidsmanden om salget af antenne 

afdelingen.  

 

Dette var en helt klar overtrædelse 

af lov om lønmodtagers retsstil-

ling ved virksomhedsoverdragel-



 5 

se. Denne lov overtrædes på så og 

sige alle punkter. 

Jeg kunne den 31.8. konstatere at 

antenne afdelingen var solgt med 

virkning fra den 1.9. 

Beskeden om salget var sendt ud 

elektronisk.  

 
Tillidsmanden kan ikke modtage 

elektronisk post. 

Det er også med nogen undren, at 

der på SU-møde samme dag, ikke 

nævnes noget om evt. salg, men at 

der arbejdes i øjeblikket på at fin-

de en samarbejdspartner. 

 

Firmaet har undskyldt og prøver at 

gøre det bedre næste gang.  

Det var klodset gjort, har de ind-

rømmet. 

 

Værktøj 

 

Det  er blevet praktiseret fra fir-

maets side at udsende regninger til 

kolleger der mangler at betale for 

bortkommet værktøj når de har 

forladt firmaet. 

Efter flere henvendelser til firmaet 

vedr. denne praksis, som er i strid 

med overenskomstens § 20, om-

handlende regler for behandling af 

faglig strid.  

Dette måtte der et fællesmøde til i 

Dansk Arbejdsgiverforening, hvor 

det blev fastslået at firmaet må 

følge § 20 i overenskomsten. 

Så var der en sag om en borema-

skine der dukkede op. 

Det handler om en lærling, der 

skal erstatte en bortkommen bore-

hammer med sug. 

 

 

 

Der fremsendes en faktura til ham 

og han har bare at betale ellers vil 

den gå til inkasso. 

 

Igen må jeg forklare firmaet, at 

der er regler for at føre en sag. 

Dette er ikke deres opfattelse.  

De spørger ELFO og ganske rig-

tig, tillidsmanden har ret. 

Der rejses en sag af firmaet.  

Vi kommer til mæglingsmøde i       

ELFO og bliver belært om, at der 

står i overenskomsten, at der skal 

værnes om værktøjet. 

 

Vi prøver at påvise, at det er for-

søgt at passe på maskinen, da den 

er blevet afleveret til værktøjslag-

ret, når der ikke har været brug for 

maskinen. 

 

På mæglingsmødet enedes vi om 

at suspendere mødet med henblik 

på at undersøge sagen nærmere. 

Sagen bliver trukket af firmaet, da 

maskinen dukker op i firmaet.  
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Så er denne sag slut. Nej. Firmaet 

kræver alligevel lærlingen for 

3300 kr.  

Nå ja, det var en fejl, den skulle 

lige afmeldes i inkassoafdelingen. 

 

 
 

Så må jeg lige benytte lejligheden 

til at opfordre kolleger til at få styr 

på jeres værktøjskvitteringer.  

Firmaet vil have penge for bort-

kommet værktøj og det er vel at 

mærke nypris, de skal jo købe nyt 

når vi har smidt det gamle væk. 

Nå, men der er flere værktøjssa-

ger.  

Der var lige den med værktøjet, 

der var med i udlandet, og blev 

derovre (det har været normal 

praksis på udenlands job, og det er 

det ikke længere)  

Der blev indgået forlig. 

 

 

I indledningen nævnte jeg vores 

lønaftale fra 1997, som også skul-

le være gældende for 1998. Dette 

var ikke firmaets opfattelse, da der 

blev justeret i lønnen for nogle 

elektrikere.  

Det blev forelagt firmaet at det var 

min opfattelse, at det var brud på 

den aftale der lå. Der blev rettet op 

på det igen (det håber jeg, da det 

ikke er kommet mig for øre, at 

nogen skulle være sat ned i løn). 

 

Månedslønnet på feriekort 

 

I et forsøg på at diktere måneds-

lønnet elektrikere på feriekort 

måtte jeg henvise til ferieloven, at 

det var elektrikerne selv der kunne 

kræve feriekort, og ikke firmaet. 

Ved samme lejlighed ville firmaet 

opsige ordningen med forhøjet 

overtidsbetaling som kompensati-

on for feriepenge.  

Denne aftale blev forhandlet på 

plads.  

Så alle månedslønnede får forhøjet 

overtidsbetaling og ordningen 

gælder for alle månedslønnede hos 

Kemp & Lauritzen.  

Dette indebærer at der gives et 

tillæg på 11 % af den månedsløn-

nede timegennemsnit på p.t. 125 

kr. ved overtid samt 11 % af over-

tids tillægget.  

Det vil sige at overtids tillægget 

for månedslønnede er 105 kr. pr. 

time, når lønart 4005 anvendes. 

 

Lønforhandlinger 1999 

 

Lønforhandlingerne startede den 

25/1-99. 

Klubben havde fremsendt forslag 

på en startdato og denne blev ac-

cepteret. 

Vi mødte op med lønudvalget, 

som består af Ole Frøslev, Tonny 

Havreholm og undertegnede.  
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Vi fremlagde vores lønbud med en 

mindstebetaling på 135,50 og 

samme justering på de forskellige 

satser.  

Nu er der så det, at på det første 

møde er der jo ikke nogen egentlig 

forhandling.  

Så vi aftalte at mødes igen den 

5.2.99.  

Og det  lykkedes at indgå en aftale 

på 130,50 som mindstebetaling på 

timeløn og 130,50 som forskud på 

akkorden. 

 

 
 

Det vil sige at fra en timeløn på 

117,65 i 1997 til 130,50 i 1999, en 

fremgang på 12,85 på 2 år. 

 

Så er det på tide, at få denne be-

retning afsluttet.  

Men inden da, skal det da nævnes 

at det er lykkedes at få et nyt kon-

tor til tillidsmanden.  

 

 
 

 

 

Det blev ikke inde i huset, men et 

langt bedre og større skur. Det er 

også blevet muligt at sende elek-

troniske breve til tillidsmandskon-

toret.  

 

Og hermed er grundlaget for at 

fortsætte tillidsmandsarbejdet for-

bedret. 

 

Jeg er ikke blevet træt at det, og 

det jo først når trætheden melder 

sig, at træningen begynder.  

Nå det var Kaptajn Jespersen der 

havde dette motto.  

 

Men så længe det er sjovt, skal 

man fortsætte og det synes jeg det 

er.  

Jeg ser frem til generalforsamlin-

gen den 11. marts 1999, hvor vi 

kan drøfte denne skriftlige beret-

ning og ikke mindst de ting der vil 

blive sagt. 

 

Så jeg håber at se mange kolleger 

til generalforsamlingen.  

 

Vel mødt. 

 

Ole Havmand 
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BERETNING OM 

SIKKERHEDSARBEJDET 

I K&L 

1998/1999. 
v/ Svend - Erik Petersen. 

 

Er 2 meter meget eller lidt ?  

- er 3 meter ? 

Er støj farligere end støv ? 

Hvad er godt nok ? 

Hvor langt er der fra ord til 

handling ? 

Hvad er en god leder ? 

Osv. 

 

Umiddelbart ikke til at svare på . 

Det kræver nogle uddybende be-

skrivelser og forklaringer.  

Der er forskel på hvilke omstæn-

digheder det drejer sig om, og ikke 

mindst hvordan vi hver især opfat-

ter disse omstændigheder. 

Ovenstående er meget centralt i 

Sikkerheds- og miljøarbejdet. 

Godt nok er der inden for dette 

område en række facts og viden, 

og der er også en lovgivning.  

Men den afgørende faktor er din 

opfattelse af situationen, og især 

hvad du har tænkt  dig at gøre ved 

det. Først og fremmest er du din 

egen sikkerhedsrepræsentant.  

Du kan sætte din grænse. 

Samfundet sætter også grænser, og 

har også, ud fra menneskesyn (-

værdi) og ikke mindst af økono-

miske grunde (sygdoms - “repara-

tion”), stillet en række lovkrav. 

Det er altså politiske beslutninger, 

som derfor kan ændres, og de 

dækker selvfølgelig over de for-

skellige politiske interesser, der 

findes i samfundet og i dette til-

fælde på arbejdsmarkedet. Hvem 

har (skal have) ansvaret, når der 

sker en arbejdsskade, og hvem 

skal betale ?  

• er det samfundet ? 

• arbejdsgiveren ? 

• eller dig selv ?  

 
Sjusk ?  

Byggeriets arbejdsgivere (BYG) 

forsøger i øjeblikket ihærdigt at 

vælte ansvaret, og de bøder de får, 

over på de medarbejdere, som de 

mener har sjusket. Utilfredsheden 

er steget, fordi der pr. 1 jan.98.  er 

indført skærpede straf for over-

trædelse af arbejdsmiljøloven. 

Men er det rigtigt, at arbejderne 

sjusker med sikkerheden ?  

• og i så fald hvad kunne så være 

årsagen til det ?  

• Hvad med instruktion, uddan-

nelse og et aktivt sikkerhedsar-

bejde ?  

• Kunne det ikke hjælpe ?  

• Hvis det ikke hjælper, bør med-

arbejderen så anvises andet ar-

bejde, andetsteds ? 
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Spørgsmålet er også, hvem det er, 

der sjusker ?  

• og er det sjusk, når love og be-

kendtgørelser bevidst bliver til-

sidesat ? 

• Hvem har glæde af hvad, og 

hvem tager risikoen ?  

Konkurrencen og markedsøkono-

mien hyldes fra alle sider, men 

den har ikke været istand til at 

mindske antallet af arbejdsulykker 

og erhvervsskader. Det ser endda 

ud til at listen skal udvides med 

problemer omkring det psykiske 

arbejdsmiljø. Hovedårsagen til det 

sidste drejer sig om øget tempo, 

omorganisering, uddelegering af 

ansvar, dårlig kommunikation o.l. 

 

 
 

“Det kræver en  

holdningsændring”  

Er en meget brugt vending, når 

man ikke ønsker at diskutere 

ovenstående, men derimod at feje 

problemerne ind under gulvtæp-

pet. Men hvordan skaber man så 

denne holdningsændring ?  

• Med pisk ?  

• Med gulerod ? 

En del mener at “ Nogen” må gøre 

noget, andre håber på en stærk 

mand (med de “rigtige” menin-

ger), os andre mener, at diskussion 

og debat er en forudsætning, men 

også aktivitet, pisk og gulerod mv. 

Det er glædeligt at endnu en LO- 

undersøgelse (jan.99.) placerer et 

godt arbejdsmiljø meget højt på 

medlemmernes ønskeliste.  

Men ønsker er ikke nok.  

Vilje, organisering og kommuni-

kation skal der til. Og her synes 

jeg det kniber voldsomt med over-

ensstemmelsen mellem den høje 

placering i undersøgelserne og så 

medlemmernes daglige aktivitet 

for et godt arbejdsmiljø.  

Underligt for vi ved jo godt hvad 

der kræves udfra vores daglige 

elektriker arbejde.  

Skal maskinanlægget fungere op-

timalt, skal:  

• energiforsyningen “hoved com-

puteren”  

• kommunikationsnetværket og 

ikke mindst melde-/styre-/føle-

organerne være i top.  

Og det hele skal konstant vedlige-

holdes, måles og justeres.  

 

Udskiftning.                        

Med denne beretning stopper jeg, 

både i klubbens - og i firmaets 

sikkerhedsudvalg. Jeg håber, at 

det  netværk af sikkerhedsrepræ-

sentanter, der findes i K&L vil 

udvikle sig, og at de vil fortsætte 

og styrke arbejdsmiljø arbejdet 

fremover, samt at man bakker op 

om de repræsentanter der vælges 

til de forskellige udvalg.  
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Den 3. februar vil samtlige nuvæ-

rende og en del tidligere valgt 

sikkerhedsrepræsentanter blive 

indkaldt til møde om det fremtidi-

ge sikkerhedsarbejde i Kemp & 

Lauritzen A/S. 

 

ORGANISERINGEN AF 

SIKKERHEDSARBEJDET. 

 
Om ord og omfang. 

Betegnelsen  “ sikkerhedsrepræ-

sentant “ stammer fra den tidlige 

start, hvor hovedopgaven drejede 

sig om de synlige fysiske forhold, 

som: røg, støj, møg, tunge løft, 

(manglende) rækværker og lig-

nende. Betegnelsen var også dæk-

kende med udvidelsen omkring de 

langsomt udviklende nedslid-

ningsskader: de dårlige knæ- ryg-

ge mv., de skæve træk/vridninger, 

de ensidige gentagne belastninger, 

de kemiske påvirkninger inkl. den 

aktive og passive rygning, osv. 

Med den seneste udvidelse, hvor 

de psykiske påvirkninger / relatio-

ner er kommet mere ind i billedet, 

er ordet lidt misvisende - det er for 

snævert. Egentlig burde vi kalde 

ham / hende for “ arbejdsmiljø -

repræsentant”. Loven kaldes da 

også en Arbejdsmiljølov, og det 

tidligere “ Branchesikkerhedsråd” 

er nu pr 1-1-99 omdøbt til “ Bran-

chearbejdsmiljøråd” det har sam-

tidig fået nye opgaver og beføjel-

ser. 

Denne ord justering kan måske 

virke ubetydelig (fjollet ?), men 

det er dog et signal om, at sikker-

hedsrepræsentanterne har andre og 

flere opgaver end at beskæftige 

sig med stilladser, stiger og støv. 

Nemlig også at beskæftige sig 

med, hvordan vi omgås og be-

handler hinanden som mennesker 

på vores arbejdspladser -  det være 

sig både kolleger imellem og mel-

lem ledere og medarbejdere. Hvil-

ken påvirkning har disse forhold 

for vores liv - for vores oplevelse 

af livskvalitet ? 

 

Fremtid. 

Fremtidens samfund stiller større 

krav til de menneskelige ressour-

cer, såsom ansvarlighed, omstil-

lingsevne, initiativ, samarbejdsev-

ner mv. “Den personlige udvikling 

er i centrum”, som LO - forman-

den udtrykte det i Elektrikeren nr. 

12/98. 

I denne omstillingsproces vil sik-

kerhedsrepræsentanten sammen 

med tillidsrepræsentanten blive 

nøglepersoner, som mellemled, 

buffer og initiativtagere.  

En spændende, men vanskelig 

opgave, for i de senere år er man-

ge blevet sig selv nok, har vendt 

de faglige - (og andre) organisati-

oner ryggen. De kan og vil selv 

løse og bestemme over egne for-
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hold. Denne overtagelse af ansvar 

for eget liv, er fint nok.  

 

Langt hen af vejen vil det sikkert 

også fungere uden problemer. Det 

danske samfund er jo stadig rime-

ligt reguleret med love og aftaler, 

så ingen (få) falder helt til bunds. 

Men dette er jo ingen naturlov, og 

det kræver stadig et flertal at beva-

re dette sikkerhedsnet. 

I et samfund som vores kan vi 

ikke vælge og bestemme helt ale-

ne. Enhver beslutning har konse-

kvenser også for andre end en 

selv. Og problemet i de politiske - 

og faglige organisationer er, at 

færre og færre kommer til at be-

stemme og lægge rammer for de 

mange andre. 

Skal vi undgå gnidninger og kon-

flikter, og skal vi sikre, at flest 

bliver tilfredse, må debatten, dia-

logen og diskussionerne i gang. 

Det vil sikkert indebære uenighed, 

og det vil kræve, at vi lærer at 

accepterer en række forskellige 

synspunkter og holdninger.  

Eksempler:  

• Skal vi  acceptere betaling for at 

undvære skur & velfærdsfor-

hold ?  

• skal vi kunne få betaling frem 

for ferie ?  

• hvad med overarbejde og af-

spadsering ?  

• eller er LEGO aftalen sagen 

dvs. drop frokost pausen til for-

del for ekstra ferie ?  

• skal nogen have lov og andre 

ikke ?  

• osv. .. .. .. .. ..  

Nogen mener, at dem der ryger, 

drikker, spiser fed mad mv., skal 

bagerst i køen til sygehusene. Hvis 

man er nedslidt inden de 6o - 62 - 

eller 65 år, er det så ens egen 

skyld ? 

 

K&L ‘s sikkerhedsarbejde. 

Formelt er tingene i orden. K&L 

har formuleret en sikkerhedspoli-

tik ( se medarbejderhåndbogen). 

Der er udarbejdet en "Procedure 

for hvordan sikkerhedsarbejdet 

skal organiseres og udføres". I 

forlængelse heraf er der valgt en 

masse mennesker til lokale sikker-

heds grupper.  

Men det vil ikke rigtigt fungere. 

Den overordnede SI- politik bliver 

ikke taget alvorligt, og proceduren 

bliver ikke overholdt. Hovedan-

svaret herfor ligger i den øvre del 

af ledergruppen. Her betragter 

man ikke arbejdsmiljøet, som en 

vigtig eller integreret del af firma-

ets øvrige politik, men kun som 

noget der nødtvungent bør over-

holdes. Helst uden udgifter.  

Arbejdsmiljø har ingen indtægts-

side, mener man. 
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Denne holdning har lagt sig pænt 

ned over den øvrige mellem- / 

sagsleder gruppe.  

Herfra kommer ikke noget frivil-

ligt. Kun hvis der stilles krav her-

om. Ingen fra denne gruppe får ros 

ovenfra (tværtimod ?) for at gøre 

noget ekstra på dette felt.  

Man måler altid på de økonomiske 

resultater, hvad ellers ? 

Forbedringer kommer kun, hvis du 

vil det !    

                                                                   

K&L ‘s  Sikkerhedsudvalg  

og - organisation. 

"Procedure for Sikkerhed og 

Sundhed" har nu været gældende 

nogle år. Selve strukturen med 

valg og afholdelse af møder bliver 

opfyldt, og der er nu et kendt (?) 

og fast mønster. Dvs.:  

• mindst 4 Sikkerheds - udvalgs-

møder om året. 

• et landsmøde hvert andet år for 

SI - grupper, der er valgt i en 

afdeling eller et fagområde.   

Her diskuteres det overordnede 

lovstof, samt information og 

koordination af do, og her væl-

ges 4 medlemmer og 4 supple-

anter til firmaets SI - udvalg, ( 2 

arbejdsleder repræsentanter og 

sikkerhedsrepræsentanter).  Næ-

ste gang er til marts 1999. 

• et regionsmøde hvert år i øst og 

i vest for samtlige SI - grupper i 

pågældende regionen. 

 
 

Her dvs. Sjælland, havde vi et 

udemærket SI -gruppe møde, som 

foregik i Arbejdsmiljøfondets 

lokaler, med rundvisning på deres 

udstilling inkl. oplæg og forkla-

ring fra Arbejdstilsynet.  

• Herefter var der oplæg om K&L 

‘s sikkerhedsarbejde og  

• arbejdspladsvurderingen v/ Ar-

ne Wilborg, afsluttende med de-

bat. 

Da "Proceduren" nu er kendt og 

indøvet, må fremtiden gå på en 

opstramning og overholdelse af de 

øvrige dele. En procedure som 

K&L ‘s ledelse  selv har udarbej-

det og skrevet under på.   

Men er den god nok ?  Er f.eks.: 

• den information, I får fra SI- 

udvalget, fra afdelingsleder, 

sagsleder mv., god  nok ?   

• får I ( kun SI- repræsentanter) 

referaterne fra SI - udvalgsmø-

derne ?  

• og kan de bruges ?   

• savner i lovstof og vejledninger 

mv. ?  

• har alle SI -repræsentanter "Den 

lille blå håndbog for SI - grup-

pen ?   

•  osv. 
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Klubbens sikkerheds-  

og miljøarbejde. 

Stort set er dette ikke eksisterende. 

Men klubbens love § 4 siger: " 

Der nedsættes et sikkerheds- og 

miljøudvalg, hvor klubbens SI- 

mand og SI- suppleant er faste 

medlemmer. Øvrige medlemmer 

udpeges af bestyrelsen. Udvalget 

skal afholde regelmæssige møder 

med de på arbejdspladserne valgte 

sikkerhedsrepræsentanter".  

Desuden er klubbens SI- mand 

fast medlem af klubbestyrelsen, og 

emnet er fast punkt på klubmøder-

ne. 

Men i klubbens udvalg sidder kun 

de to ovenfor nævnte personer. 

Der har ikke været indkaldt til 

møder i lang tid på grund af en for 

lav deltagelse tidligere.  

Det seneste var et klub temamøde 

for ca. 3 år siden. Så reelt er det 

kun på klubmøderne, at diskussion 

om dette emne foregår. Her bliver 

der givet information, og der er 

god debatlyst. 

Arbejdsmiljø er ikke alene lovstof, 

men også holdninger, og dialog og 

debat tager tid. Problemet er mest, 

at der er for få, der deltager, og 

især et bemærkelsesværdigt fravær 

af sikkerhedsrepræsentanter. Så 

ansvaret for - og arbejdet med 

arbejdsmiljøet hænger stadig på 

for få . 

 

 
Nødvendig tid ? 

Lovgivningsmæssigt er det firma-

ets ansvar at få sikkerhedsarbejdet 

til at fungere. Dette kunne bl.a. 

gøres ved at afsætte mere betalt tid 

til SI- repræsentanternes og SI- 

gruppernes arbejde.  

I et af de andre store EL - firmaer 

har alle SI - rep. et heldags formø-

de betalt af firmaet, som forbere-

delse til firmaets årlige møde med 

Sikkerhedsgrupperne.  

I et andet mellemstort firmaer (ca. 

80 ansatte elektrikere) holdes In-

formationsmøder ca. hver 3. må-

ned for alle ansatte. Her betaler 

firmaet de to timer, der medgår til 

mødet, som blandt andet handler 

om sikkerhed. 

K&L er stort, og der er mange 

afdelings områder, så her skal det 

måske foregå på en helt anden  

måde, men initiativer og tid er der 

brug for.  

F.eks. mener jeg, at der i " El -

anlæg" er akut brug for mere tid 

og mere viden, når der startes op 

på en ny plads. (Sikkerhedsudval-

get arbejder i øjeblikket på en ny 

Pladsformular samt med en proce-

dure for opstart af pladserne). 

Formændene burde også have 

uddannelse og sikkerhedsviden.  

 

Det er dem, der starter pladsen op 
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og som de første får udleveret 

"Byggepladsens plan for sikker-

hed og miljø". Først senere vælges 

sikkerhedsrepræsentanten. Han 

bliver til gengæld ikke inddraget i 

byggemøderne. Dette skal sagsle-

deren så koordinere, men gør han 

det, og hvor meget er han egentlig 

på selve byggepladsen ?   

Sikkerheden skal starte før bygge-

riet går i gang, og løbende inddra-

ges i planlægningen herunder 

tidsplanen. 

Det sidste afsnit her var mit ønske, 

men det kan jeg ikke komme 

igennem med.  

• Hvad synes i ? 

 

§ 16 i Arbejdsmiljøloven lyder 

f.eks.: “Arbejdsgiveren skal sørge 

for, at der føres effektivt tilsyn 

med, at arbejdet udføres sikker-

heds- og sundhedsmæssigt for-

svarligt.” 

 

Firmaets sikkerhedsarbejde kan 

ikke erstatte et sikkerheds og mil-

jøarbejde i klubben. Tværtimod, 

når folketinget lægger flere og 

flere opgaver ind under dette om-

råde, så er der ekstra brug for dis-

kussion og afklaring. Især når vi 

har så forskellige arbejdsopgaver 

og vilkår.  

Der er forskel på at arbejde alene 

eller med andre håndværksgrup-

per, i service,  i svagstrøm, på bo-

lig renovering eller lave en sikker 

plan for et nyt Avedøreværk II. 

Denne forskel må afspejle sig bå-

de i firmaets og i klubbens sikker-

hedsarbejde. 

 

 
Klubbens  

sikkerhedsrepræsentant. 

På generalforsamlingen skal der 

vælges en sikkerhedsrepræsentant, 

og suppleant til klubbens bestyrel-

se. Men inden dette valg skal der 

først vælges en repræsentant for 

området " de udearbejdende" , 

dvs. alle i afd. EL - anlæg, og kun 

disse har stemmeret ( i dette om-

råde vælges der desuden en sik-

kerhedsrepræsentant på pladsen, 

når der er 5 eller derover) . 

De andre afdelinger og fagområ-

der har valgt eller vælger en sik-

kerhedsrepræsentant ude i -, og 

blandt medarbejderne, i deres egen 

afdeling/område. 

Herefter skal der vælges en SI-

repræsentant og en suppleant til 

klubbens bestyrelse .  

Disse behøver jo ikke at være fra  

"de udearbejdende", selvom dette 

har været traditionen. 

 
Valget til firmaet K&L ‘s Sikker-

hedsudvalg foretages af og blandt 
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SI- repræsentanter på landsmødet 

dvs. blandt SI-repræsentanter fra 

hele landet, både fra øst og fra 

vest. (jvf. tidligere). 

 

Klubbens Sikkerheds-  

og miljøudvalg 

bør i fremtiden bestå af SI- repræ-

sentanter fra alle afdelinger i 

klubbens regi. Gerne suppleret 

med nogle sikkerhedsfolk fra byg-

gepladser, selvom de på det givne 

tidspunkt ikke er valgt på en 

plads. Kravet er kun, at de er inte-

resseret.  

Ansvaret og opgaverne vil så være 

fordelt på, og overdraget til de 

rette mennesker, og sikre den 

bredde, der mangler i dag, til gavn 

for os selv og kollegerne. 

 

Arbejdsmiljø og sundhed. 

 

Heldigvis er det en kendsgerning, 

at der er flere raske end syge, også 

på arbejdspladsen.  

 
Men : 

“Arbejdere bliver oftere syge .”  

Undersøgelse:  

Antallet af indlæggelser blandt 

arbejdere er fordoblet på ti år. I 

begyndelsen af 80’ erne lagde 

mandlige ufaglærte arbejdere be-

slag på cirka 12 procent flere sy-

gehus senge end gennemsnittet. På 

ti år er det tal fordoblet til 25 pro-

cent. Også flere mandlige faglærte 

arbejdere er blevet indlagt på hos-

pitalerne, mens funktionærernes 

brug af sygehusene er faldet i for-

hold til gennemsnittet. Det viser 

en undersøgelse fra Arbejdsmiljø-

instituttet, skriver Politikken d. 

31.12 98 

 

“ Vi spiser, ryger og drikker os 

ihjel “  

• Danskerne er stadig nogle af 

Europas dårligste liv -  

• Artikel fra Aktuelt 13-1-99 og 

Politikken havde følgende lille 

notits d.3.1.99. :  

Mobning er livsfarlig. 

“Mobning på arbejdspladsen kan 

være direkte livsfarlig. I en global 

rapport fra den internationale ar-

bejdsorganisation ILO er der af-

snit fra en lang række lande, og 

det hedder bl.a. at mobning især er 

et voksende problem i bl.a. Dan-

mark og Sverige. I  Sverige skøn-

nes det således, at mobning er den 

direkte årsag til mellem 10 og 15 

pct. af alle selvmord. Forskning i 

Storbritannien har vist, at 53 pct. 

af de ansatte havde været ofre for 

mobning på arbejdet, og at 78 pct. 

havde været vidner til mobning.” 

 

 

 

Når vi begynder at tale om sund-

hed måske endda livskvalitet, bry-

des grænsen mellem arbejde og 



 16 

fritid. Og sådan er det jo, det ene 

påvirker det andet - en fyreseddel, 

en skilsmisse, en arbejdsulykke, et 

dødsfald osv.  

Sammenhænge som får det til at 

vælte frem med vores forskellige 

opfattelser af, hvad sundhed og 

livskvalitet er, og hvad det betyder 

for den enkelte. 

Vi bliver samtidig oversvømmet 

med så mange undersøgelser, gode 

råd, vejledninger og kampagner, at 

mange giver op.  

“Hvad skal vi tro på ? “  

• Og det er rigtigt, det er svært at 

overskue årsag og handlinger, 

men en god sund fornuft er 

brugbar langt hen at vejen .  

F.eks. Det var kun et glas rødvin 

om dagen, ikke en hel flaske.  

 
Reparation eller forebyggelse. 

Vi må stadig konstatere at : “An-

tallet af arbejdsulykker stort set er 

uændret på 20 år.”  

• Alligevel forskes, undervises og 

udvikles der ikke i forebyggel-

sesmetoder og sikkerhedskultu-

rer i nævneværdig grad. 

Det kan undre, når der nu er øko-

nomiske problemer i sygehus sek-

toren, når der tales om mangel på 

kvalificeret arbejdskraft om få år. 

Hvilket allerede har betydet be-

skæring af orlovs- og efterløns-

ordningen, forringelse af førtids-

pensionsordningen, samt en masse 

snak om skånejobs og seniorafta-

ler osv. 

Forebyggelse vil blive nøgleordet 

for fremtidens sikkerhedsorganisa-

tion, men denne er kun rådgivende 

over for virksomheden.  

Det er virksomhedens ledelse, der 

har ansvaret for at udvikle ar-

bejdsmiljøet. Dem der skal bevil-

lige de nødvendige midler, og 

dermed også dem, der definerer 

”nødvendigt ”.  

Det er i denne forebyggelses 

sammenhæng, man skal bruge 

loven om arbejdspladsvurdering 

(APV).  I AT- meddelelse nr. 

4.00.1  (nov.98.- på 9 sider) står 

der : “Formålet med at udarbejde 

en arbejdspladsvurdering er at 

sikre, at virksomhedens sikker-

heds- og sundhedsarbejde omfat-

ter alle virksomhedens arbejdmil-

jøproblemer, og at der arbejdes 

systematisk og løbende med at 

løse problemerne.”  

Om skriftlighed hedder det bl.a. : 

Den skriftlige APV skal ikke nød-

vendigvis munde ud i en omfat-

tende dokumentation. - men : 

Skriftligheden er en forudsætning 

for, at resultatet af vurderingen 

kan synliggøres og derved være til 

rådighed for virksomhedens ledel-

se, arbejdsledere og ansatte. - og 

videre :  

Synligheden kan opnås på mange 

måder, fx gennem  virksomhedens 

almindelige kommunikation, på 
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møder i netværk, i personalebladet 

og ved opslag. 

Dette arbejde er overkommeligt. 

Metodevalget er frit, og i stedet 

for at betragte APV som en bu-

reaukratisk  papirkolos, bør man 

betragte det, som et vigtigt red-

skab til at skabe et godt arbejds-

miljø i virksomheden, men ikke 

mindst et redskab til at undgå ar-

bejdsskader. 

Så de overmontører, der går rundt 

og griner af APV, bør stryge gri-

net og bruge energien, på APV og 

det forebyggende arbejde. De har 

et stort ansvar for at tingene ser ud 

som de gør. Og mon ikke de selv 

har nogle arbejdsmiljø problemer, 

instruktion, vejledning af nye kol-

legaer, tid mv. ? 

Angående forebyggelse vil jeg 

endvidere opfordre jer til at læse 

artiklen :  

“ Hvorfor opstår ulykkerne”  

i K&L-Aktuelt nr. 2/99 side 10-

11, også gerne Arne Wilborg’s 

side 8-9 om L-AUS. 

 

Lev livet.  

Det er ærgerligt, at når man snak-

ker om ovenstående - forebyggel-

se - , så bliver man tung. “Det er 

da kedeligt “ som min knægt, og 

mange andre ville sige. Der ligger 

ret meget “ sygeliggørelse og græ-

dekone-agtigt ” over det.   

Vi skal jo også have lov at leve 

livet, mærke det, opleve spænding 

osv. Og det er godt at grine, også 

sundt, siges der. Så en af opgaver-

ne er at få humoren ind i vores 

arbejde. 

 
Samtidig gælder det om at få æn-

dret “ pligt og skyld “ til “ansvar”. 

Ansvar for sit liv, sine oplevelser 

og muligheder.  

Det gælder om at få reelle valg.  

Fx. Dagen før du skal spille en 

vigtig fodboldkamp, køre moto-

cross, springe ud med faldskærm, 

have sex med konen, og andre 

vigtige ting, som du grundigt har 

forberedt dig til, så brækker du 

benet pga. dårlig oprydning, 

manglende rækværk osv. noget 

som “andre(?)” har ansvaret for. 

Det er sku` da for surt. 

Måske var det andres skyld, og da 

arbejdsgiveren har ledelses-( og 

fyrings) retten har han/hun også et 

ansvar, og får måske en bøde, men 

du har stadig et brækket ben og en 

manglende oplevelse.  

Kunne det være forhindret ? 

Vi vil kunne vælge, hvornår vi 

synes, en opgave - en oplevelse 

mv. er vigtigt nok for at tage en 

chance. 

 

Chancer / risici. 

Næsten 50% af elektrikerne ind-

rømmer, at de af og til tager sik-
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kerhedsmæssige risici og dermed 

udsætter sig selv og andre for fare. 

Det fremgår af den undersøgelse 

CASA har foretaget for Dansk El - 

Forbund i 1998. Jvf Elektrikeren 

nr. 11/98 s. 30-31. 

De foreløbige tal blev præsenteret 

for en række sikkerhedsrepræsen-

tanter i efteråret 98, og herfra lød 

svaret:  

“ Ja, og de øvrige 50% lyver.” 

Uanset det sidste, så er det et højt 

tal. Hvad er årsagen ?  

• og kan der forebygges her ?  

Andre tal :  

Hele 40% har svaret, at de har en 

lidelse eller sygdom som skyldes 

deres arbejde. - og 35% svarer ja 

til, at de har brugt smertestillende 

medicin inden for den seneste må-

ned. 

Hver 4. lærling siger, at de har 

været udsat for ubehagelige drille-

rier - mobning. 

Og hver 4. kvinde siger, at hun er 

blevet udsat for uønsket seksuel 

opmærksomhed eller chikane, dog 

ikke fra elektrikerne, men for-

trinsvis fra andre håndværkere. 

Hele 40% gav udtryk for, at de var 

generet af dårlig planlægning af 

arbejdet. Og lige så mange pegede 

på manglende information fra le-

delsens side som ødelæggende for 

arbejdsglæden. 

De endelige resultater af undersø-

gelsen kommer i foråret 1999. 

 

Godt, at ovenstående ikke gælder 

for Kemp og Lauritzen A/S (?)  -   

eller skal vi alligevel prøve at lave 

en Arbejds - Plads - Vurdering ??. 

 

Hvis skaden alligevel sker. 

 
Arbejdsulykker skal anmeldes af 

to grunde:  

1) for at kunne få erstatning, og  

2) for at forebygge gentagelsestil-

fælde, på langt sigt via statistisk 

materiale i Arbejdstilsynet og ak-

tuelt via sikkerhedsorganisationen 

i den enkelte virksomhed. 

Men generelt må det siges, at ud-

over selve lidelsen, kommer man-

ge også ud af oplevelsen med sto-

re økonomiske tab. 

Desuden kan det være svært at få 

anerkendt selve ulykken. Der er 

mange betingelser, der skal opfyl-

des. Den første forklaring og be-

skrivelse af ulykken er (næsten) 

umulig at ændre. Derfor skal I  

være meget omhyggelige, når i 

udfylder skemaerne. Få evt. hjælp 

af kollegaer, SI-rep eller fagfor-

eningen. 

 
Følgende 5 betingelser er vigtige: 

1. En ulykke skal have forbindelse 

til ens arbejde eller arbejdsfor-
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hold. Ellers kan den ikke aner-

kendes. 

2. For at man kan kalde noget for 

en ulykke, skal skaden være 

sket på  grund af forhold, der 

kommer udefra. 

3. Hvis man med vilje påfører sig 

selv en skade, er der ikke tale 

om en ulykke. 

4. Det “ udefra kommende” skal 

komme pludseligt. Det betyder, 

at den påvirkning, der fører til 

skaden, skal være af ganske kort 

varighed. 

5.  For at man kan tale om en 

ulykke, er det en betingelse, at 

det, der er sket, har fået følger 

for den pågældendes helbred. 

 

Det synes jeg lige man skulle 

tænke lidt på! 

 

I Kemp & Lauritzen skal man an-

melde og beskrive ulykken på en 

dertil  

“ Intern Meddelelse”,  

og sende den til sikkerhedschefen 

samme dag. 

På denne meddelelse kan man 

også anmelde 

“ Tilløb til arbejdsulykke “  

dvs. en hændelse, hvor du slap 

denne gang, men.....  .  

 

 

 

Det kunne fx. være defekt værk-

tøj, et knækket stigetrin, manglen-

de brugsvejledning på - kemiske 

stoffer, eller på rullestilladser.  

Eller andre sikkerhedsforhold som 

du  går og brokker dig over ikke 

bliver gjort / ændret.  

Det er en del af forebyggelsen. 

 

Men selve ulykken skal også ana-

lyseres. Det skal sikkerhedsgrup-

pen sørge for, - er der ingen sik-

kerhedsrepræsentant, er det sags-

lederens ansvar. Her skal de be-

skrive og komme med forslag til , 

hvordan lignende ulykker kan 

undgås i fremtiden. 

 

Men det hele afhænger som sagt 

af dig: 

Skal dine børn/ familie være 

spændte på, hvilken tilstand du 

kommer hjem i fra dit arbejde ? 

 
 

 

Selvom det kræver din arbejdsind-

sats, så læs artiklen om Hareskov 

Elektric:  

“ Det kan godt lade sig gøre “  

(Lysstyrke nr. 1/99. s. 16 ). 

 

 

Lærlingeudvalget ´s 

Beretning 1998 



 20 

 

Vi er p.t. 30 lærlinge, men firmaet 

har lovet at de snart tager nye lær-

linge. 

 

2 lærlinge fik i 1997 læretiden 

forlænget med 3 måneder, pga. de 

måtte gå en skoleperiode på 10 

uger om, den ene slap med 1 må-

ned, mens den anden fik alle 3 

måneder. De er begge blevet ud-

lært og arbejder nu i firmaet som 

svende. 

 
Hvorfor egentlig forlænge læreti-

den, når mester brokker sig over at 

det er for dyrt og besværligt at 

have lærlinge ? 

 

En lærling havde ikke fået ferie-

løn, men det opdagede firmaet 

ikke, så K&L ´s lærlinge kan altså 

være flaskedrenge og alligevel 

blive elektriker, bare de også pas-

ser teknisk skole !! 

 

Lærlinge skal have løn under ferie 

+ 1 % af det foregående års løn, 

samt ferie gratiale af akkordover-

skud, udbetalt til alle lærlinge, 

hvad enten de har været på akkord 

eller ej. 

Det udbetales i juli måned. 

HUSK når lærlinge er på skole 

skal de ikke skrive ugesedler, men 

der skal fortsat skrives ferie uge-

sedler. 

Lønninger i overenskomsten fra 

1997 står der at lønnen stiger pr. 

1/3-99. 

• På 1. Periode med 1,00 kr. til 

34,50 kr. 

På 2. Periode med 1,00 kr. til 

40,00 kr. 

• På 3. Periode med 1,25 kr. til 

47,85 

• På 4. Periode  med 1,75 kr. til 

57,35 

Dette betyder at timelønstillægget 

til lærlinge ansat før 1/3-97, des-

værre bliver tilsvarende mindre. 

• 1. Periode + 5,00 kr. 

• 2. Periode + 5,00 kr. 

• 3. Periode  + 4,50 kr. 

• 4. Periode + 3,50 kr. 
 

Lærlingenes lønkrav er at time-

lønstillægget, udbetales til alle 

lærlinge, hvor svendene arbejder 

på timeløn, og skal være 8 kr. på 

alle trin, også på skole og under 

sygdom. 

 

Så det er fortsat vigtigt at lærlin-

gene for akkordoverskud, så vore 

lærlinge ikke helt “ ud dør “. 

 

 
 

Teknisk skole 
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Brok jer til Erik Storm eller Karen 

hvis der er problemer på skolen, så 

det kan blive rettet i tide. 

Første onsdag i måneden er Erik 

Storm på Frederiksberg tekniske 

skole. 

 

Bekendtgørelser. 

Den nye bekendtgørelse trådte i 

kraft sommeren 1998, det betyder 

at skolerne nu kører med både den 

gamle og den nye. 

Det nye er at specialerne industri 

og kommunikation har fået et sko-

leophold mere, og forlænget ud-

dannelsen med et halvt år, samt at 

A- perioden ikke har så meget 

folkeskole stof mere. 

Men en helt ny træder sandsynlig-

vis i kraft sommeren år 2000. 

Vort forbund har ikke villet blan-

de sig i lov debatten, det er vi me-

get vrede over i uddannelses se-

kretariatet i fagforeningen. 

Så læs om vores vrede i Elektrike-

ren, skrevet af Erik Storm. 

Den helt nye uddannelses be-

kendtgørelse vil gøre det muligt at 

“ lave “ en elektriker på kun 2 år. 

Så er vi for alvor blevet A og B 

elektrikere, men altså først fra 

sommeren år 2000. 

 

Værktøj. 

En tidligere lærling har fået en 

regning på 3300 kr. for en mang-

lende boremaskine, regningen 

blev sendt til inkasso, men ved 

tillidsmandens hjælp blev det en 

sag for det faglige udvalg, men 

inden man fandt et forlig, dukker 

boremaskinen op på en bygge-

plads. 

Så husk at gemme kvitteringer fra 

værktøjslageret, samt at passe på 

jeres værktøj, da i ellers risikerer 

at skulle betale for det. 

 

Lærlingeklub. 

Husk at K&L ´s lærlingeklub, er et 

mødested for alle lærlinge i K&L, 

hvor du hører om hvad der rører 

sig i firmaet og i fagforeningen, 

men vi har også tid til at snakke 

om alt andet mellem himmel og 

jord. 

Vi mødes den tredje tirsdag i må-

neden, dog ikke i juli - august - 

december,  kl. 16.00 i fagforenin-

gens lokaler Tikøbgade 9, men 

mødet starter først kl. ca. 16.30. 

Vi får en pizza på klubbens reg-

ning inden vi skilles. 

 
 

Vi arbejder på at lave en lærlinge-

tur til Lalandia. 

Mere om dette senere. 

Vi ses på generalforsamlingen     

d. 11/3 kl. 16.00. 

 

Hilsen  

Ib Hesselholdt 

 Forslag til generalforsamlingen  

d. 11 marts 1999. 
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1 

Klublovene § 6 Klubmøder :  

Her genindsættes klubmøde i august 

måned .                         

2 
Klublovene § 10 ændres fra : 

…,af et beløb svarende til “ mini-

mallønnen iflg. overenskomsten + 

minimums timeløns tillægget “ , 

jævnfør gældende lokalaftale mel-

lem klub K&L og firmaet. 

til : 

…, af et beløb svarende til gennem-

snitslønnen hos K&L + feriepenge. 

3 

NY § 17 

BETALING FOR TABT 

ARBEJDSFORTJENESTE VED 50 

& 60 ÅRS FØDSELSDAGE 

Når et medlem af klubben fylder 50 

eller 60 år , og ønsker at holde den 

pågældende dag fri, betaler klubben 

et beløb svarende til den enhver tid 

gældende mindsteløn pr time, jf. 

lønaftalen imellem klubben og fir-

maet. 

Hvis dagen falder på en Lørdag/ 

Søndag/helligdag, kan der ydes 

kompensation, hvis dagen umiddel-

bart før/efter holdes fri. 

Medlemmet er dog forpligtet til at 

levere den fornødne dokumentation 

til klubbens kasserer. 

Et medlem kan dog max få udbetalt 

8 timer pr. gang. Kravet om udbeta-

ling skal dog være  kassereren i 

hænde senest 21 dage efter fridagen. 

Hvis punktet bliver vedtaget, træder 

det i kraft fra den 11-03-1999. 

4 

Generalforsamlingen beslutter, at 

bestyrelsen skal sørge for, at der 

bliver afholdt en fest i forbindelse 

med klubbens 100 års jubilæum 

25/11-2004. 

5 

Der afholdes skovtur i  år 2000. 

Der bevilges 500 kr. pr. deltager. 

Valg af festudvalg 5 personer 

 

Forslagene stillet af bestyrelsen. 

 

Til kalenderen 
 

 

Vi kan konstatere at det næsten er de 

samme personer der dukker op hvert 

år, men hvorfor kommer resten af 

klubben ikke ? 

• Hvis vi lavede arrangementet an-

derledes ville der så komme   flere 

? 

• Er det fordi interessen for delta-

gelse ikke er større? 

• Er det prisen for deltagelse der 

afskrækker ? 

Kom på generalforsamlingen og giv 

os nogle nye ideer, så det bliver en 

skovtur for hele klubben. 

 

Festudvalget 
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Generalforsamling 

 
TORSDAG DEN 11. MARTS 

KL. 16.00 
I DANSK EL- FORBUND KØBENHAVNS AFDELINGS LOKALER, 

TIKØBGADE 9, 2200 KØBENHAVN N. 
 

Der vil være en bid brød og en øl fra kl. 15.30 
 
 
DAGSORDEN 

 
1. Valg af dirigenter. 
 
2. Beretninger. 
 
3. Regnskab. 
 
4. Indkommende forslag.  
 
5. Valg. 

 
a. Kasserer.  Kurt Hansen modtager ikke genvalg. 
 
b. Sikkerhedsmand.  Svend Erik Petersen modtager ikke genvalg. 
 
c. 2 bestyrelsesmedlemmer.  Ole Frøslev modtager genvalg 
  Kristian Faurholt modtager genvalg  
 
d. Revisor.  Frank Jespersen modtager genvalg.  
 
e. Repræsentant til Efteruddannelse.  Johnny Kressner modtager genvalg.  
 
f. SU- suppleant.  Frank Jespersen modtager genvalg. 
 
g. Revisorsuppleant.  Jens Petersen modtager genvalg.  
 
h. Bestyrelsessuppleant.  Ekstraordinært for et år. 

 
   
  På bestyrelsens vegne 

Ole Havmand 

Tag bare bladet med 
 

KLampen er klubblad for elektrikerklubben hos Kemp & Lauritzen. 

Bladet udkommer efter behov, dog altid i forbindelse med ordinære general 

forsamlinger i Klub-K&L i Albertslund/City  

Redaktør: Tonny Haurholm.   Tryk: Eget.  Indlæg sendes til: Tillidsmandskontoret  

Redaktionsudvalg: Johnny Kressner og Tonny Haurholm. 



 


