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KLAMPEN 
KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L 

  

NR. 1   19. ÅRGANG MARTS 2002 

 
HUSK !!!! 

GENERALFORSAMLING  
D. 14/3-2002    Kl. 16.oo 

SE BAGSIDEN 
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ELEKTRIKERKLUBBEN 
HAR FÅET EGEN HJEMMESIDE 

 

 
 

 
 

Her kan du finde alt om Klub K&L 
 
Her er også oplysninger om de forskellige foreninger under  
Kemp & Lauritzen. 
 
Link til forbund, skoler, arbejdstilsyn og mange andre nyttige genveje. 
 
Siden er ny, så der kommer nye tiltag hele tiden, en  måde at få den rigtig 
god på er respons fra brugerne. 
 
Send et par ord både ros og ris til WEBMASTER@klub-kl.dk 
 
 

Tillidsmandens beretning 
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Af Ole Havmand
 
Til at starte med vil jeg oplyse, at 

dette er den 4. beretning i min tid, 

som tillidsmand for klubben. 

Klubben: 

Klubben består af 237 svende og 29 

lærlinge, dette er en tilbagegang fra 

sidste beretning.  

Da der ved sidste beretning var 254 

svende og 28 lærlinge.  

 

Umiddelbart der det ud som en 

fremgang for lærlingene, men man 

skal tage højde for at lærlingene i 

Køge og Roskilde, er taget med i 

denne opgørelse. 

 

Faglige sager. 

De fagretlige sager er faldet en hel 

del, dette skyldes at sagerne er kla-

ret lokalt med firmaet uden at de er 

gået videre til fagretlige behand-

ling. Der har dog været en gammel 

sag fra tilbage til efteråret 2000 om 

to bortkomne borehamre.  

 

Mens sagen kørte, 

gjorde firmaet udlæg 

i feriepenge med henvisning til den 

nye ferielov. Dette vil vi gerne have 

afprøvet i arbejdsretten, inden sa-

gen dog nåede så langt trak firmaet 

sagen tilbage og tilbagebetalte kol-

legaen sine feriepenge. 

 

Medarbejderrepræsentant i fonds-

bestyrelsen Frank Jespersen, stop-

pede i firmaet efter forhandling 

med firmaet, fik han nogle penge 

for at stoppe.  

Hen over sommeren havde firmaet 

stor mangel på elektrikere. I den 

forbindelse, har klubben afholdt 

møde, om vores holdning til ar-
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bejdsfolk til ud-

førelsen af El-

arbejde.  

Vores holdning 

er, at de skal ha-

ve mindste løn-

nen på kr. 141,- i følge lønaftale og 

medlemskab at Dansk el-forbund. 

Firmaet vil komme med en beskri-

velse af arbejdsfolkets arbejdsom-

råder. 

 

Lønaftalen kom i hus d. 18.04.2001, 

det blev til en lønstigning på kr. 5,- 

uden modregning. Det var det som 

der på klubmødet var givet tilsagn 

om. Dette bevirkede, at lønaftalen 

ligeledes kom til at gælde i Køge, 

Roskilde og Hørsholm.  

 

Ved lønforhandlingerne, var det 

oppe at vende omkring det høje 

sygefravær. Det var på tale, at vi 

eventuelt kunne få nogen af pen-

gene hvis sygedagene blev ned-

bragt. Da vi ikke var interesseret i 

pengene, men hellere så raske kol-

legaer på arbejdet i stedet for, har 

vi nedsat et sygefraværsudvalg, for 

at undersøge årsagerne til det høje 

sygefravær. Det løbende arbejde 

kan der læses om i KL aktuelt. 

Metalfusionen er forbi, eftersom 

den vejledende urafstemning blev 

et nej. At det blev til  et nej var ikke 

i forbundsledelsens interesse. Nejet 

medførte, at der i efteråret 2001 

blev afholdt en kongres for at for-

længe kongresperioden til efteråret 

2002. Denne kongres vil nok dreje 

sig om, hvorledes det fremtidige 

El-forbund skal se ud. 

Det ovenstående er nogen af de 

ting der beskæftiger en tillidsmand 

gennem året.  
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Der har også været en del spørgs-

mål fra kollegaer som følgende: 

• Feriefridag ( 3 dage i 2001 og 5 

dage i 2002), 

• Hvor lang opsigelse har jeg når 

jeg har været ansat så og så læn-

ge 

• Er den 24. December en hellig-

dag og 31 december 

en arbejdsdag 

 

 

 

• Hvor meget får man udbetalt når 

der afholdes Feriefridag 

 

• Hvis jeg arbejder på en helligdag 

skal der så udbetales S.H. 

 

På alle spørgsmålene prøver til-

lidsmanden at svare med det sam-

me eller så hurtigt det er muligt. 

 

Jeg vil hermed slutte og sige tak for 

året der er gået. 

 

 

Ole Havmand 

Tillidsmand 
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Sikkerhedsmandens beretning 

 
Af Kristian Faurholt 

Så er det igen tid til en årsberetning 
fra den indeværende periode 
01/02, om de opgaver der har væ-
ret i K&L. 
Der er blevet anmeldt 46 arbejds-
ulykker i år 2001 (den sidste er 
anmeldt den 11 dec.). 
Til sammenligning blev der an-
meldt 45 arbejdsulykker i år 2000, i 
1999 blev der anmeldt 48 arbejds-
ulykker. 
Ulykkerne fordelte sig således: 
 

 
 
 
 
 

Afd. Antal ulykker i 
alt 

Svende Lærlinge Arbejdsmænd 

Albertslund 31 stk. 22 stk. 03 stk. 6 stk. 

Køge 04 stk. 04 stk.   

Hørsholm 03 stk. 02 stk. 01 stk.  

Skanderborg 03 stk. 02 stk. 01 stk.  

Kalundborg 02 stk. 02 stk.   

Kolding 02 stk. 02 stk.   

Bella center 01 stk. 01 stk.   

Lufthavn 01 stk. 01 stk.   

Roskilde 01 stk. 01 stk.   

 

De fleste af anmeldelserne er på 
bevægeapparatet, men der er des-
værre stadigvæk el-chok på listen, 
der var 2 stk. Der er også indkom-
met 2 stk. anmeldelser om piske-
smæld. 
Men den alt overskyggende ulykke 
indtraf på CSC datacentral den 19 
jan. 2001, hvor en elektriker skulle 

hjælpe en vognmand med at få en 
container op på ladet af bilen. 
Han kravlede op af aluminiumsti-
gen som vognmanden stillet til rå-
dighed, for at fastgøre krogene på 
taget af containeren. 
Da han er på vej op af stigen kol-
lapser stigen og han falder ned og 
lander på hovedet. Han kommer 
på intensivafdelingen på sygehu-
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set, han kommer hjem efter nogle 
uger. 
I dag er han i gang med jobtræ-
ning, tilbage som elektriker kom-
mer han ikke efter denne traumati-
ske ulykke. Jeg gerne på min og 
klub K&L vegne sende de varmeste 
hilsner og pøj-pøj til fremtiden til 
vedkommende. 
Det vil så sige at i klub K&L blev 
der anmeldt 37 arbejdsulykker i år 
2001, forrige år blev der anmeldt 29 
stk. det er en stigning på 28%. 

 
Jeg skal på sikkerhedsudvalgets 
vegne stærkt understrege vigtig-
heden i udfyldelsen af formular nr. 
1:anmeldelsen af arbejdsulykken 
2:intern undersøgelse. 
Svarene fra de to formularer skal 
bruges i det videre forløb, så alle 
rubrikker skal udfyldes, f.eks. 
sammen med sin si-rep. eller en 
anden person med kendskab til ud-
fyldelse af formularerne.  
De skal bruges til at lave en ulyk-
kes-rapport (internt). 

 

K&L`s sikkerhedsarbejde: 
I min beretning fra sidste år skrev 
jeg at det var begyndt at gå lidt 
bedre med sikkerhedsarbejde, det 
synes jeg stadig, men der er stadig 
lang vej til det optimale. 
 
Sikkerhedsudvalget:  
I starten af året var E. Bruus Jensen 
stadig sygemeldt og hans stedfor-
trædende sikkerhedschef var  
J. Steen Pedersen.  
K&L vidste godt at JSP skulle afgå 
fra firmaet, så direktionen skulle 
finde en ny sikkerhedschef  og det 
blev Leif Rygaard. 
Leif Rygaard nåede at holde et sik-
kerhedsudvalgsmøde inden han 
sagde tak og farvel. 
Så skulle direktionen til at finde en 
ny sikkerhedschef og det blev så 
Peter Andersen der blev den heldi-
ge vinder. Nu er han fyret og en ny 
mand på posten starter til maj, så 
må vi se hvor lang tid han holder. 
Det er Henning Boesen. 
 
Punkter der er blevet drøftet i sik-
kerhedsudvalget:  
Kabeltromler der ved levering var 
lagt ned, var et stort problem men 
ved en dialog mellem parterne fik 
man lavet en mundtlig aftale om, at 
alle kabeltromler bliver leveret stå-
ende. 
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Folie-lim i sikrings afd. blev en 
varm kartoffel og er stadigvæk det. 
For dem som ikke ved det er det en 
lim der blandet af  trichloretylen og 
blå areldit, trichloretylen er på li-
sten over kræftfremkaldende stof-
fer. NUSA har prøvet at finde et 
stof men uden held. 
EL/VVS BST er også sat på sagen, 
K&L håber at de kan få en dispen-
sation og det er umuligt. 
 
Krisehjælp til ansatte i K&L blev 
ikke til noget, direktionen mente 
ikke at der var nok belæg for dette 
krav. Firmaet vil åbenbart hellere 
have flere sygedage på kontoen 
end hjælpe den ansatte til at kom-
me sig hurtigt og komme tilbage til 
sin arbejdsplads. 
 
APVen for servicevogne er stadig-
væk ikke blevet lavet, jeg har ryk-
ket for den flere gange men uden 
held, den gruppe der blev nedsat i 
april 2000 er vist gået temmelig i 
stå. APVen for anlægsfolk der er i 
orden og den ligger på K&L`s etra-
net. 

 
 
Landsmøderne er der stadigvæk 
problemer med at få afholdt, jeg 
ved ikke hvad problemet er men 

jeg ved hvad arbejdsmiljøloven si-
ger og det er blevet påtalt. Hver 
gang man har skulle havde lavet en 
dato, så har man fået en ny sikker-
hedschef, det er en kedelig tendens. 
Jeg arbejder på at få aftalt et 
landsmøde i april / maj. 
 
Sikkerhedsarbejde i klub K&L: 
Til de nye der bliver valgt til si-rep. 
på byggepladserne / i afd., så skal 
i sende en seddel om jeres valg til 
DEF afd. 1, det er meget vigtig at 
det bliver gjort for ellers er der ikke 
nogen tillidsmands beskyttelse. 
Der er stadig nogle der ikke er re-
gistret i DEF afd. 1. og det vil jeg 
tage hånd om.  
Seddelen kan rekvireres hos mig 
eller DEF afd. 1. 
 
Samarbejdet sammen med min si-
suppleant Henrik Nissen syntes jeg 
går rigtig godt og jeg håber også at 
det vil forsætte. 
 

 
Det var alt for 
denne gang,  
mange venlige 
hilsner. 
 
Kristian Faurholt  
47 17 79 68—51 22 59 12 
k-faurholt@get2net.dk 
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Lærlinge udvalgets beretning 2001: 
 

Firmaet startede godt med at tage  
en ny lærling ind hver måned, men 
det stoppede  
da sommeren faldt på, nu er det 
igen ustabilt hvornår K&L tager 
lærlinge ind. Men  
der kommer da en ny nu og da.  
Senest har vi overtaget et par styk-
ker fra Skanska, som har lukket sin 
el afdeling. 
Tidligere var alle lærlinge ansat i 
afd.569 tilknyttet Albertslund. I 
dag har vi  
3   lærlinge i Køge,  
2   lærlinge i Roskilde  
24 lærlinge i Albertslund.  
Så husk at jeres lærlinge skal have  
rejsetid & buskort, 

 
normalt fra Albertslund, samt at 
der er takststigninger fra 20 januar 
i år. 
 
LØNFORHOLD: 
Når vores lærlinge går på service 
glemmer nogle svende, ved man-
dagens gendigtning af  
ugens gang, at skrive lærlingens 
timer på job sedlen.  

 
 
 

 
Problemet kan let løses ved at lær-
lingen giver sin svend en lap papir 
med navn, løn nr., & timer på den-
ne sag.  
Så glemmes der ingen timer! 
 
Ved akkord  glemmer nogle sven-
de at skrive akkordforskud ud til 
lærlingene. Det skulle ellers ikke 
være så svært  at huske, bare ud-
skriv det samtidig med at vi sven-
de får akkordforskud. 

 
 
Og som en ekstra gulerod, til med-
lemmer af fagforeningen, et pas-
sende akkordoverskud. 
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LÆRLINGEBOGEN: 
Bogen, som ikke er ændret siden 
undertegnede startede i lære, har 
været i et udvalg bestående af 
blandt andre vores gamle lærlinge 
formand Carl Johan.  

 
Resultatet er nu til gennemsyn i 
fagforeningen, så der ikke bliver 
gentagelser af stof fra uddannel-
sesplanen fra Frederiksberg tekni-
ske skole.  
Så meget snart får nye lærlinge en 
ny revideret bog. 
 
LÆRLINGEUDVALGET: 
P.t. prøver vi at sparke nyt liv i lær-
lingeklubben, via et spørgeskema, 
som måske bliver til en sammen-
rystningstur til Prag. 
 

 
Vi ses på generalforsamlingen 

 
Hilsen Ib Hesselholdt.   

Efteruddannelse 2002 
 

Her havde det været nemmere at 
lave en kopi af de forrige års ind-
læg. 
Kemp & Lauritzen har igen i år ik-
ke kunnet overkomme at overhol-
de aftalerne de har indgået med 
kursusudvalget. 
I skrivende stund (1.februar) er der 
ikke sendt noget til de tekniske 
skoler, men rygter siger at det er 
lige før tilmeldingerne er på vej ud 
af huset. 
Det er betænkeligt at flere af de 
store firmaer ikke har indsendt de-
res tilmeldinger til skolerne, det 
lugter lidt af aftalt spil mellem fir-
maerne, selvom  alle selvfølgelig 
nægter at sådanne ting kan ske. 
Under forhandlingerne i udvalget 
om årets aftale, blev der lagt nye 
strukturer frem, så det i år skulle 
køre på skinner, men K&L glem-
mer åbenbart at lave opfølgning på 
deres aftaler, siden det igen kan gå 
så galt at tilmeldingerne kommer 
ind 2 måneder for sent !! 
Det er måske meningen at elektri-
kerne skal blive trætte af at melde 
sig til  efteruddannelse, og K&L 
dermed sparer penge ? 
Så skal man ikke prale med ”vores 
gode” efteruddannelsesordning. 

Johnny Kressner 
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Skovtur 2002 
 

Årets skovtur bliver afholdt 
 

Lørdag d. 8 juni 

 

 
Reserver datoen nu !! 

 
 

Indkomne forslag : 

 

Forslag til imødegåelse af underskud i klubkassen. 
1.  

Kontingentstigning 
Svende 35 kr. / mdr. (250 svende) = 105.000 kr. 
Lærlinge 5 kr. / mdr.(30 lærlinge) = 1.800 kr. 
Ekstra indtægt i alt = 106.800 kr. 
 

2.  
Kontingentstigning + besparelser. 
Bestyrelsesmøder starter kl. 14.00 besparelse = 57.200 kr. 
Svende 20 kr. / mdr. (250 svende) = 60.000 kr. 
Lærlinge 5 kr. / mdr. (30 lærlinge) = 1.800 kr. 
Ekstra indtægt i alt = 118.000 kr. 
Ændring af klublove § 5 fra 12:00 til 14:00 

3.  
Der afholdes skovtur 2003 
Der vælges festudvalg. 
Bevilling af 300 kr. pr. deltager. 
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Valg af medarbejderrepræsentanter til 
A/S bestyrelsen hos K&L 

 
Så er der gået 4 år siden vi sidst valgte repræsentanter til A/S bestyrelsen. 
 
Klub K&L stiller vore kandidater op til genvalg. 
 

Medarbejderrepræsentanter 

   
 Per Olesen Ole Frøslev 

Suppleanter 

   
 Tonny Haurholm Kjeld Simonsen 
For 4 år siden fik vi med nød og næppe vores kandidat nr. 2 ind i A/S be-
styrelsen, der var kun en stemme der skilte, dette fortæller tydeligt hvor 
vigtigt det er at alle stemmer. 
For at få størst mulig indflydelse der kan gavne elektrikerne og selvfølgelig 
også andre ansatte, er det vigtigt at det er to af vores kandidater der bliver 
valgt ind i dette direkte valg, som så senere afgør hvem der mere skal sidde 
i  A/S og fondsbestyrelsen. 
Så opfordringen fra bestyrelsen :  

BRUG DIN STEMME og få indflydelse !!



 13 

Adresseliste Klub K&L Juni 2001 
Bestyrelse :    

Formand Ole Havmand Hvedevænget 17 4717 0577 

SU - medlem  3660 Stenløse 2088 1713 
   Ole_Havmand@net.dialog.dk 

Næstformand Tonny Haurholm Stenløsevej 54 3860 6165 

SU - medlem  2700 Brønshøj 

Fondsbestyrelse   Anni.Tonny@OFIR.dk 

Kasserer Kjeld Simonsen Nylandsvej 33 ,2.tv 3833 3822 
  2000 Frederiksberg 4082 8550 
  Arbejde 3545 1596 
   Kjeld.simonsen@mail.tele.dk 

Ungdomssekretær Ib Hesselholdt Ingstrup Alle 34 C 3251 0386 
  2770 Kastrup 
   Hesselholdt-og-Madsen@mail.tele.dk 

Sikkerhedsmand Kristian Faurholt Roarsvej 50 4717 7968 

Fondssuppleant   5122 5912 
  3650 Ølstykke k-faurholt@get2net.dk 
 

Lærlinge Carsten Lundsgaard Hovedvejen 104, 3.tv 2613 7066 

repræsentant  2600 Glostrup 

Bestyrelsesmedlem Ole Frøslev Pilevænget 11, Dåstrup 4619 3704 

A/S bestyrelse  4130 Viby Sj. 

Bestyrelsesmedlem Per Olesen Ved Sønderport 1, 2.th. 3257 1623 

A/S bestyrelse  2300 KBH. S. vp@olesen.as 

Bestyrelsesmedlem Carl Johan Andersen Nordre Frihavnsgade 93 3543 2757 
   2090 1082 
  2100 KBH. Ø. cjra@cykel.dk 

Bestyrelsessuppleant  

 

Sikkerhedssuppleant Henrik Nissen Parmagade 52, 3.th 3259 4497 
 2300 København S. 20881714 
   H-nissen@get2net.dk 
  

Efteruddannelse Johnny Kressner Nørrekær 5 3675 3929 

Revisor  2610 Rødovre 4363 0267 

Fondsbestyrelse   2088 1710 
   Johnny.Kressner@sol.dk 

Revisor Tage Skovsbøl A.F. Beyers Vej 16 B., 1th 2122 4990 
  2720 Vanløse 

 

Revisorsuppleant  

Fondssuppleant Kurt Hansen Magleparken 23, 3.th 4497 9180 
  2750 Ballerup 4494 5236 

Tillidsmandskontor   4366 8939 
   Tillidsmand@kemp-lauritzen.dk 
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┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Klub K&L                       BALANCE for 01-01-01..31-12-01             │ 

│ Årsregnskab                                    24. februar 2002  Side   1 │ 

├────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤ 

│Kontonr.│ Kontonavn                            │      Udgift        Indtægt│ 

├────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ 

│        │Drift                                 │                           │ 

│        │ Indtægter                            │                           │ 

│    1010│  Kontingent svende                   │                 142.030,94│ 

│    1020│  Kontingent lærlinge                 │                   1.015,00│ 

│       *│ Kontingenter i alt                   │                 143.045,94│ 

│        │                                      │                           │ 

│        │ Øvrige indtægter                     │                           │ 

│    1082│  Udbytte, Rente m.m.                 │                  58.078,03│ 

│    1084│  Ekstraordinære indtægter            │                      13,50│ 

│       *│ Øvrige indtægter i alt               │                  58.091,53│ 

│        │                                      │                           │ 

│       *│Indtægter i alt                       │                 201.137,47│ 

│        │                                      │                           │ 

│        │Udgifter                              │                           │ 

│        │                                      │                           │ 

│        │ Møder                                │                           │ 

│    2010│  Generalforsamling                   │     2.090,00              │ 

│    2020│  Bestyrelsesmøder                    │     2.833,75              │ 

│    2030│  Lærlingemøder                       │     5.463,00              │ 

│    2040│  Klubmøder                           │    11.826,00              │ 

│    2050│  Fællesmøder                         │     1.715,35              │ 

│       *│ Møder i alt                          │    23.928,10              │ 

│        │                                      │                           │ 

│    2300│ Gaver og repræsentation              │     5.096,68              │ 

│        │                                      │                           │ 

│        │ Gamle drenge                         │                           │ 

│    2500│  Vedr. gamle drenge                  │    25.543,06              │ 

│       *│ Vedr. gamle drenge I alt             │    25.543,06              │ 

│        │                                      │                           │ 

│        │ Udvalg                               │                           │ 

│        │                                      │                           │ 

│    3005│  Faglige udvalg                      │     6.246,65              │ 

│    3800│  Festudvalg                          │    16.950,00              │ 

│        │                                      │                           │ 

│       *│ Udvalg i alt                         │    23.196,65              │ 

│        │                                      │                           │ 

│        │ Administration                       │                           │ 

│    4010│  Kontorhold                          │    17.760,94              │ 

│    4020│  Kontormaskiner (PC osv.)            │     1.748,75              │ 

│    4030│  Revision                            │     1.090,50              │ 

│    4040│  KLampen                             │     4.822,00              │ 

│    4050│  Forsikringer                        │       114,85              │ 

│       *│ Administration i alt                 │    25.537,04              │ 

│        │                                      │                           │ 

│        │ Kontingenter og tilskud              │                           │ 

│    4410│  Guldnålen                           │     1.500,00              │ 

│    4420│  Fællesklub                          │     7.200,00              │ 

│    4430│  F.I.U.                              │     5.127,75              │ 

│       *│ Kontingenter tilskud i alt           │    13.827,75              │ 

│        │                                      │                           │ 

│        │ Lønninger                            │                           │ 

│    4510│  Lønservice                          │   194.652,89              │ 

│    4550│  Lønsumsangivelse(T&S)               │     7.620,00              │ 

│       *│ Lønninger i alt                      │   202.272,89              │ 

│        │                                      │                           │ 

│       *│Udgifter I alt                        │   319.402,17              │ 

│        │                                      │                           │ 

│      **│Driftsresultat                        │   118.264,70              │ 
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┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Klub K&L                       BALANCE for 01-01-01..U31-12-01            │ 

│ Årsregnskab                                    24. februar 2002  Side   2 │ 

├────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤ 

│Kontonr.│ Kontonavn                            │      Udgift        Indtægt│ 

├────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ 

│        │                                      │                           │ 

│        │Aktiver                               │                           │ 

│        │ Finansielle anlægsaktiver            │                           │ 

│    6020│  Kasse                               │     5.944,05              │ 

│        │                                      │                           │ 

│        │  Bank Konto 639501                   │                           │ 

│    6040│   Klubkasse                          │                 103.632,87│ 

│    6045│   Solidaritetsfond                   │    47.506,42              │ 

│    6050│   Gamle drenge                       │    63.520,59              │ 

│       *│  Konto 639501 I alt                  │     7.394,14              │ 

│        │                                      │                           │ 

│        │  Depoter                             │                           │ 

│    6110│   Depot 10658 Klub                   │   576.613,93              │ 

│    6210│   Depot 10666 Gamle drenge           │   674.810,61              │ 

│       *│  Depoter I alt                       │ 1.251.424,54              │ 

│        │                                      │                           │ 

│       *│ Finansielle anlægsaktiver i alt      │ 1.264.762,73              │ 

│        │                                      │                           │ 

│        │ á conto                              │                           │ 

│    6410│  Tillidsmand á conto                 │                   1.500,00│ 

│    6420│  Lærlingeformand á conto             │                     500,00│ 

│       *│ á conto i alt                        │                   2.000,00│ 

│        │                                      │                           │ 

│       *│Aktiver I alt                         │ 1.262.762,73              │ 

│        │                                      │                           │ 

│        │                                      │                           │ 

│        │Passiver                              │                           │ 

│        │ Egenkapital                          │                           │ 

│        │                                      │                           │ 

│    8620│  Egenkapital                         │               1.242.628,66│ 

│    8630│  Kursregulering                      │                  20.134,07│ 

│    8720│  Ikke hævede checks                  │                           │ 

│        │                                      │                           │ 

│       *│ Egenkapital i alt                    │               1.262.762,73│ 

│       *│Passiver i alt                        │               1.262.762,73│ 

│        │                                      │                           │ 

│      **│Balance                               │                           │ 

└────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘ 

 

 

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bøger og bilag. 

 

 

Rødovre d. 28 februar 2002 

 

 

 

 

   Revisor    Revisor             Kasserer 

Johnny Kressner  Tage Skovsbøl  Kjeld Simonsen 
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Der indkaldes til  
 

Generalforsamling 
TORSDAG DEN 14. MARTS 2002 

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.  Tillidsmand. Ole Havmand 
b.  Ungdomssekretær. Ib Hesselholt. 
c.  2 bestyrelsesmedlemmer. Tonny Haurholm og Per Olesen. 
d.   Revisor. Johnny Kressner. 
e.   Su-medlem. Tonny Haurholm. 
f.   Bestyrelsessuppleant. 
g.  Sikkerhedssuppleant. Henrik Nissen 

h.  S.U. Suppleant for 1 år 

i.  Revisorsuppleant for 1 år 
 

 
 

Forslag til dagsordens punkt 4, indkommende forslag, skal være Tillidsmanden i hænde senest med 
morgen posten den 28-2-2002. 

 


