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ELEKTRIKERKLUBBEN
HAR FÅET EGEN HJEMMESIDE

www.Klub-kl.dk
Altså i 2002
men det var der ikke mange der observerede,
så igen i år lidt reklame for siden.
Her kan du finde alt om Klub K&L
➢ Bestyrelsen….
➢ Overenskomstuddrag.
➢ Klubbens love og vedtægter.
➢ Sikkerhed.
➢ Lærlinge
➢ Mødedatoer.
➢ Efteruddannelse.
➢ Link til forbund, skoler, arbejdstilsyn m.m.
➢ K&Ls fiskeklub - Klipfisk.
➢ Nyheder som skovtur – lønaftaler – generalforsamling…..
Siden er jo ikke ny længere,
men en måde at få den bedre på er respons fra brugerne.

Send et par ord både ros og ris til WEBMASTER@klub-kl.dk
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Beretninger for
Elektrikerklubben hos Kemp & Lauritzen

Tillidsmand Ole Havmand.
Nu har vi haft mere en et år med Anders
Fog Rasmussen som leder af en borgerlig regering, og det er ikke noget der
har gavnet os lønmodtager, for hvad er
der sket jo nedskæring på arbejdsmiljøet, brugerbetaling på efteruddannelsen.
Hov vi har fået skattestop er det ikke
godt? Hvad hjælper et skattestop, når
brugerbetaling skal finansiere skattestoppet.
Man skal heller ikke glemme, at der er
flere ministre der ikke kan fremvise en
ren straffeattest i etik og moral. Regeringen har ministre, der har lavet kreativbogføring, fået udbetalt for meget i
diæt eller hvad med den om EU landbrugsstøtte og bopælspligt, det gør
åbenbart ikke noget bare der betales
tilbage, når man bliver taget .
Lejesvende
Ja hvad er nu det? Lejesvende er et
fænomen der er opstået ved, at der er
nogen der har opdaget, at det er en god
forretning, at leje folk ud til virksomheder for, at de kan få billigere arbejdskraft. Er det så en god forretning? Det
må det være, da det er ret omfattende
indenfor vores arbejdsområde. En lejes-

vend koster ca. 270 kr. i timen alt inklusivt, den udlejede elektriker får
108- 125 i timen. Da det er
elektrikere, der kommer fra
Jylland, bliver de berettiget til
skattefri diæter på 535 kr. som
de får af udlejningsfirmaet. Nogle af disse firmaer, er en del
kreative, de fordeler de 535 kr. ud på
timer, så når den udlejede elektriker kun
vil arbejde 37 timer på en uge, kan han
ikke opnå de 535 kr. Hvad har det så af
betydning for os som elektriker ansat i
Kemp & Lauritzen, jo da vi har en lønaftale på 145,50 kr. som mindste betaling,
opfatter vi det som en omgåelse af vores lønaftale, og da elektrikerne kommer fra Jylland Herning, Ringkøbing og
Holstebro området, hvor arbejdsløsheden for elektriker er 1,9% mod 5,1% i
København. Det ender med at
elektrikerne i København går
arbejdsløse samtidig med de
skal skattefinansiere arbejdskraften importeret fra Jylland,
hvor er der samfundsøkonomiske idet? Nu skal det der er
skrevet her, ikke opfattes som om vi
skal havde noget imod folk fra Jylland.
Men det vil jo se anderledes ud, hvis de
fik samme betaling som os og oveni fik
de skattefri diæter, så er alle ansat på
samme vilkår, hvis det også var sådan
ville der ikke være nogen fortjeneste,
hverken for udlejer eller indlejer. Dette
har foranlediget til, at der er rejst en fagretslig sag på spørgsmålet, om firmaet
overholder overenskomsten på en række punkter og den lokale lønaftale. Sagen er gået videre til arbejdsretten, hvor
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det forventes, at den er behandlet om
føje tid.
Lånesvende
Det har været almindelig praksis at låne
elektrikere hos andre firmaer, når der
har været arbejde der skal forceres,
denne måde at omfordele arbejdsstyrken på, kan vi godt være tilhænger af,
da de afregnes på vore akkorder til
samme timeløn.
Overarbejde
Da arbejdsløsheden for elektriker er
over 3%, skal overarbejde afspadseres
efter elektrikeroverenskomsten §
Da vi har indgået en aftale med firmaet
om, at man selv kunne vælge om man
ville afspadsere eller ikke da arbejdsløsheden var under 3%.
Aftalen er opsagt fra vores side med virkning fra
den 1-1-2003, det vil
sige, har du overarbejde og mere end 8 overarbejdestimer
på to forskellige løn perioden, skal der
afspadseres.
Lønforhandlinger
Lønforhandlingerne i år 2002 var længe
om at komme i gang, dette skyldes en
tilbageholden, for at give andre klubber
mulighed for at vise en bedre formående, end det vi har kunne præstere tidligere. Nå, men vi kom i gang. Det startede med, at vi indkaldte tillidsfolk fra de
øvrige K&L afdelinger i Københavnsområdet og nedsatte et forhandlingsudvalg. Forhandlingsudvalget bestod af 3
tillidsmænd fra Køge, Roskilde og Albertslund. Det gav nogen forvirring, at
det var tre tillidsmænd der var mødt op.

Hvorfor nu tre Tillidsmænd, når vi plejer
at have et udvalg sammensat i klubben.
Jo, vi syntes ikke der var nogen grund til
at forhandle lokalt, når det tidligere har
vist sig, at en forhandlet lønaftale i Albertslund bare er blevet kopieret i de
andre lokalafdelinger. Så der ved kunne
der spares en masse tid og alle kunne
komme ud og producere noget til firmaets dårlige økonomi, men sådan skulle
det ikke gå.
Det endte med der blev nedsat et forhandlingsudvalg bestående af Ole Frøslev, Tonny Haurholm og Ole Havmand.
Der blev opnået et resultat på 4 kr. + en
bonus på 2 kr. fra 1-3-02 til 31- 12-02,
hvis budgettet for Kemp & Lauritzen ville
blive overholdt.

Umiddelbart er budgettet blevet overholdt og vi vil få udbetalt de 2 kr. Når revisionen har kikket på
regnskabet, vil udbetalingen ske torsdag den 27 marts.
Det var meget vigtigt for firmaet, at lønnen skulle være mindre for kollegaer der
lige kommer ind fra gaden, så derfor er
der en forskel på en krone og de skal
herved starte på 144.50 kr.
Efteruddannelsen skulle også have et
hak ned. Som der blev sagt fra ledelsens side: der er ikke tid til at investere i
efteruddannelse. Det er jo spare tider.
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kommet løsninger før de er blevet rest
fagretsligt. Der har været løn forhold,
overflytninger, opsigelser, afskedigelser,
OSV.
Vi har kun en sag kørende vedr. lejesvende.
Hvem skal være med i
Elektrikerklubben
Hvorfor nu dette spørgsmål? Jo, for der
er en del, der ikke regner med, at de
skal være medlem af elektriker klubben,
fordi de er tekniker.
Vi er vel alle teknikker GSM-teknikker,
teleteknikker, kommunikationsteknikker, alarmteknikker og lys - og energiteknikker. Der kan godt være flere, som
ikke er nævnt, men uanset hvad man vil
kalde sig, så er det Elektrikeroverenskomsten de arbejder under, og det indebære, at man skal være medlem af
elektrikerklubben. Det er nu ikke så
mange det drejer sig om, kun en lille
håndfuld, men alligevel kan det konstateres at medlemstallet er dalet til 212
svende og 38 lærlinge. Denne nedgang
skyldes den dalende beskæftigelse.
Faglige sager
Der har ikke været mange sager, men
det er ikke et udtryk for

at der ikke er noget at
lave for en Tillidsmand vedrørende
overenskomst spørgsmål men at der

Vedrørende afskedigelser blev der
skrevet lokalreferat da det kunne konstateres at der var systematik i afskedigelse af kollegaer der havde lange opsigelser. Sagen blev trukket da firmaet
tilbagekaldte opsigelserne.
Elektrikeroverenskomsten.
Den 1. Marts er der 1år til den udløber
Så har den også løbet i 4 år.
Hvad er der så indført i år 2002 jo det er

blevet til
5 feriefridage, pensions indbetalingerne er
steget til 7,5 % hvor vi selv betaler 2,5%
og firmaet 5% fra 1. juli 2003 stiger den
til 9%
Hvor egenbetalingen vil være 3% der er
dog langt til 15 til 16% som Banker og
pensionsselskaber råd til at indbetale
for at pensionen skal være høj nok når
der skal ske udbetaling. Så der er lang
vej til en god pension .
Dette var lidt om hvad der er sket i året
der er gået, der vil på generalforsamlingen blive en mere dybgående mundtligberetning og debat om året der er gået
så mød op til generalforsamlingen den
13. marts
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Sikkerhedsberetning for Klub K&L 2002
ulykker der indtræder hvert år. Det ville
være en glædelig tendens.

Af Kristian Faurholt
Så er det igen tid til en beretning omkring sikkerhed og miljø.
Jeg er 35 år, jeg har været her i 18 år
(med min læretid).
Jeg starter med en lille præsentation af
mig selv for dem der er nye i firmaet eller har glemt det.
Jeg er valgt i sikkerhedsgruppe.(sig)
udearbejdende øst dvs. afd. 560, 544
og 562. Jeg er også valgt ind i sikkerhedsudvalget (siu) i K&L, så mit talerør
går gennem siu.
Jeg vil starte med at give Henning Boesen en stor hånd for hans store engagement med at få rette op på sikkerhed
og miljø arbejdet i K&L. uden hans engagement var vi ikke nået til der hvor vi
er nu.
Punkter der er kommet op i siu:.
Påbud fra Arbejdstilsynet, ulykker, folielimning, APV generelt og i service bilerne og på kontor, levering af kabeltromler, oprydning af farlige stoffer og materialer i K&L, regionsmøde, landsmøde,
nyt fra sikkerhedsgruppe, det nye SKS
system.
I år 2002 har tendensen været, at der er
kommet flere der har haft problemer,
det tolker jeg som, at vi er blevet mere
sikkerhedsbeviste, og det kunne jo udmunde sig i at vi fik nedbragt de mange

➢ Påbud fra AT:. AT kom på besøg på
Bella Centeret, hvor K&L havde en
montør arbejdende 5 meter oppe i en
selvkørende lift ,
uden brug af livline, som var tilstede i liften. Dette
er et klar brud på
sikkerhedsreglerne
i K&L. jeg kan kun endnu i gang understege at man altid skal have livline
på, nå man benytter denne type lift.
Vi skulle jo gerne komme hele hjem
til vores pårørende.
AT kom på besøg hos afd. i Hørsholm den 30 oktober 2002, hvor de
konstaterede følgende fejl, manglende udarbejdelse af APV (der var slet
ikke lavet noget), anvendelse af epoxyprodukter uden kursus, manglende
brugsanvisninger på stoffer og materialer.

Efter disse tre påbud
gav AT Hørsholm afd. følgende niveauplacering:. Arbejdstilsynet har
ud fra tilsynsbesøget vurderet, at
virksomheden er en niveau 3virksomhed. Det betyder, at A.T. vurderer, at virksomheden ikke i tilstrækkelig grad lever op til kravene i
arbejdsmiljøloven. AT vil tilpasse sin
reaktion til afd. niveauplacering. Påbudene fra AT er blevet efterkommet.
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➢ Ulykker:. Der er blevet anmeldt 51
ulykker i år 2202, hvilket er en lille
stigning fra de forgangene år, hvor vi
har ligget på ca. 44-45 stykker. Det
skal lige nævnes at ca. 20 % af de
51 ulykker havde ingen tabte arbejdsdage. I marts måned vil der foreligge en mere detaljeret måling på
ulykkerne, som DA udarbejder, men
den kan desværre ikke nå at komme
med i klampen og heller ikke på generalforsamlingen.

Vi har stadigvæk elulykker 5 stk. og det er 5 for mange,
den ene er lærling, en lærling må
ikke arbejde med spænding på. Siu
følger op på alle ulykkerne for vi skulle gerne lære af ulykkerne og ikke
gentage dem.
Husk at udfylde anmeldelsen af
arbejdsulykken eller den arbejdsbetingede lidelser så godt og præcist som muligt. Det kan få stor betydning for evt. erstatningen. Har
man problemer med udfylde anmeldelsen, så kontakt Henning
Boesen, undertegnet eller Niels Bo
i DEF afd. 1.
➢ Folielimning:. Afd. lederen i sikrings
afd. har fortalt Henning Boesen (sikkerhedschef) at, K&L ikke laver folielimning mere, man laver i stedet
overvågning. Der findes ikke noget
K&L notat om dette, men det skal
selvfølgelig efterkommes.

➢ APV:. APV master for kontor er blevet lavet og er ved at blive udfyldt, så
det kører nu på skinner.
APV for servicevogne er blevet lidt af
et smertensbarn, der sker ikke rigtig
noget. Det er Jørn Ulrik Petersen og
Per Duelund der står for opgaven.
➢ Levering af kabeltromler:. Der har
igen i år 2002 været problemer med
at få kabeltromler leveret opretstående og ikke liggende på paller. Der er
blevet snakket med leverandørernes
logistikchefer, det skulle virke pt.,
skulle det ske igen vil det straks blive
taget hånd om.
➢ Oprydning af stoffer og materialer i
K&L:. efter påbudet fra AT i Hørsholm afd. ang. at man skal have
brugsanvisninger på stoffer og materialer, det iværksatte at Henning Boesen startede en gevaldig oprydning i
K&L, der stod mange produkter på
hylderne som man ikke brugte mere.

Loven siger at nå firmaet
levere et produkt fra lageret skal der
følge en leverandørbrugsanvisning
med samt et datablad med produktet,
dette gælder også for f.eks. Solar.
Dette sker desværre ikke, så det er
Henning Boesen og undertegnet i
gang med. Så jer ude på byggepladserne må meget gerne være med til
at hjælpe til, så vi kan få ryddet op
helt ud i de fjerneste afkroge, smid
det ud i ikke bruger og rapporter resten til Henning Boesen.
➢ Regionsmøde og landsmøde:. Efter
at Henning Boesen er tiltrådt er
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kommet styr på hvor mange møder
der holdes om året med sikkerhedsgrupper. der blev afholdt regionsmøde for vest den 29. oktober 2002 i
Århus, og regionsmøde for øst 31.
oktober 2002 i Albertslund. Til begge
møder havde vi fået en fra el/vvs/bst
til at fortælle lidt om reglerne om højdearbejde, begge møderne gik godt,
men øst er mere engageret end vest.
Øst de havde slet ikke brugt bst i år
2002, det er lidt foruroligende.
Ved landsmødet den 24. maj 2002
blev Jan Sørensen valgt ind i siu, for
et år. Dvs. at alle i siu er på valg i
2003. El/vvs/bst var blevet inviteret
om tilpasset tilsyn. Her er det AT der
melder sin ankomst til virksomheden
og så vil AT gennemgå sikkerhedsorganisationen og dens arbejde med
virksomhedens ledelse og medarbejder efter A.T. skemaer. Tilsynet foregår både via audit og i praksis. Det
gælder for vor K&L om at komme i
det grønne felt. Til landsmødet i 2003
skal der vælges 4 til siu, 2 på a-siden
og 2 på b-siden. Der skal også vælges 4 suppleanter, 2 til a-siden og 2
til b-siden.

S te m m e b o

ks

Her er det meget vigtigt
at vi får valgt nogle montører på
de poster.
➢ Nyt fra sikkerhedsgruppe: arbejde i
kloakbrønd, arbejde i krybekælder,
krisehjælp og stødabsorberende arbejdshandsker, støj og vibrationer fra
boremaskiner og rillefræser, sikkerhedsfodtøj.
På nær punktet krisehjælp og sikkerhedsfodtøj har jeg brugt el/vvs/bst til

hjælp, rådgivning og fået diverse materialer som der er blevet arbejdet videre med, punktet støj og vibrationer
fra boremaskiner og rillefræser pågår
stadigvæk.
Med hensyn til punktet krisehjælp bliver det meget svært at få K&L til at
se det fornuftige i at have mulighed
at yde krisehjælp til den nødstedte,
men det er ikke skrinlagt endnu, det
er især nede på Storebælt de presser på for at få krisehjælp på programmet.

Der er indkommet nødråb fra nogle montørerne, at de ikke
kan bruge de sikkerhedssko som
K&L indkøber (brynje), de får ondt
under foden, skoen klemmer på siden af foden, der hvor stålværnet
starter i snuden eller de klemmer i
hælen. Dette punkt er blevet taget op
i siu og senest i værktøjsudvalget
(vu). I vu er K&L sat til at få nogle tal
på bordet, så vi kan se om det er et
stort problem, for Ole Havmand og
undertegnet vil gerne vide hvor mange der har fået nogle andre sikkerhedssko. For at man kan få nogle
andre sikkerhedssko skal man komme med en lægeerklæring, og den
skal K&L selvfølgelig selv betale, så
hvis de vil have det på den måde så
skal sikkerhedsskoene nok blive dyrere end hvis man sagde til montøren
at han selv skulle finde et skomærke
og en model. Hele Danmarks befolkning kan jo heller ikke kun bruge 3
forskellige modeller.
➢ Det nye SKS system:. SKS = (SikkerhedsKvalitetsStyringssystem). På
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baggrund af lov om autorisation af elinstallatører indførte K&L pr. 1. juli
2002 SKS systemet. Dette er et krav
for at få virksomhedsautorisationen.
Samtlige i K&L er blevet berørt af
dette, f.eks. (CV). Der er mange ting i
det nye SKS system, og det vil jeg
ikke komme ind på her, hvis der er
nogle der har spørgsmål er de velkomne.
Det var alt for denne gang.
Pas godt på jer selv og de andre.
Med venlig hilsen Kristian Faurholt.
Privat tlf. 47177968
K&L tlf. 22281134
E-mail k-faurholt@get2net.dk

Lærlingeudvalgets
beretning 2002

Af Ib Hesselholdt
Vi er p.t. hele 38 lærlinge, heraf er ca.
30 fra Albertslund, og resten er fra Køge
& Roskilde.
Der er 32 lærlinge som er medlem af
fagforeningen (DEF). Den høje organisering skyldes blandt andet at man fra
Københavns afdelingen besøger lærlingene i klasserne på Frederiksberg tekniske skole, for at fortælle hvad fagforeningen laver. Undertegnede har også
været med til medlemshvervningen, alle

lærlinge skulle således få besøg af fagforeningen.

Firmaet tager ikke længere en fast lærling ind hver måned, det
gjorde de ellers i det første halve år,
men siden er de blevet eksperter i at
overtage lærlinge fra konkurs ramte installatører, som Finsen mm. Så de kan
fuldføre deres læretid hos os.
Vi har forsøgt os med en forespørgsel
blandt lærlingene, om det var en god
ide at tage en sammen rystnings tur til
Prag.

Men det var det
åbenbart ikke, der kom kun 5 tilbagemeldinger som alle var positive. Men vi
prøver igen , her i 2003, med et samarbejde med lærlingeforeningen i København, om at få lidt sammenhold blandt
vores lærlinge.
Husk at tjekke vores nye hjemmeside
WWW.klub-kl.dk lærlinge. Der har vi
diverse praktiske informationer, lønsatser mm.
Med venlig hilsen
Ib Hesselholdt
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Efteruddannelse.

Indkomne forslag.
1. Afsnit 1.
Alle elektrikere ansat i afdelingerne Albertslund, City, Bella Center,
Lufthavn er automatisk medlemmer af klubben.

af Johnny Kressner
Igen i år havde vi en forhandling med
firmaet vedr. efteruddannelse.
Vi blev hurtigt enige om at administrationen igen sidste år var for dårlig og
dette måske var grunden til de få tilmeldinger til kurserne.
Vi drøftede en ny ordning hvor elektrikerne havde større indflydelse på tilmeldingstidspunktet, og endes om at
elektrikerne selv tilmeldte sig på skolerne og derefter sendte reservationsskemaet fra skolen til K&L, til godkendelse.
Vi håbede denne måde kunne få efteruddannelsen op at køre igen.
Men heller ikke dette kunne umiddelbart
ændre deltagerantallet da kun ca. 30-50
elektrikere på landsplan havde meldt sig
til kurser.
Efterfølgende er der blevet pålagt et deltagergebyr på 200 kr. som elektrikerne
selv skal betale oven i,
så dette sidste tiltag
giver nok efteruddannelsen det sidste
dødsstød.
På generalforsamlingen vil der være forslag om at nedlægge posten , repræsentant til efteruddannelsen, da der ikke er brug for en post
som denne pga. den ringe interesse for
efteruddannelse.

Ændres til :
Alle elektrikere ansat i afdelingerne Albertslund, City, Bella Center,
Lufthavn, Køge er automatisk
medlemmer af klubben.
2. §1 og §2 fjernes 1 Repræsentant
til efteruddannelsen.
3. § 5. BESTYRELSESMØDER.
Bestyrelsesmøder afholdes 1.
gang om måneden (den første
onsdag ).
Mødet starter kl. 12.00, og er åbne for medlemmerne.
Ændres til :
§ 5. BESTYRELSESMØDER.
Bestyrelsesmøder afholdes efter
behov , mindst 6 gange årligt.
Møderne er åbne for medlemmerne.
4. § 12. Hjælp og støtte
Intet medlem kan modtage hjælp
mere end * gange årligt.
Ændres til :
Intet medlem kan modtage hjælp
mere end 4 gange årligt.
5. a. Valg af festudvalg. ( 5 personer

)
b. Der afholdes skovtur år 2004.
c. Der bevilges 500 kr. pr. deltager.
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Klub K&L

Årets skovtur afholdes

1904
25 november

lørdag d. 24 maj 2003.

SÆT

I KALENDEREN

2004
100 År
I denne anledning skal der selvfølgelig
afholdes en reception, samt en fest
for medlemmerne.

Klubmøder :

13/2, 10/4, 8/5, 12/6,
14/8, 11/9, 9/10, 13/11

DEF :

1. maj i afdelingen.

Har du lyst til at deltage i planlægningen
af disse arrangementer, hører vi gerne
et ord fra dig evt. på generalforsamlingen.

5. maj generalforsamling.
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Axel Muusfeldts fond
Formål :
Axel Muusfeldts Fond har ifølge fondsfundatsen flere formål, herunder bl.a. af
sin årlige nettoindtægt at yde hjælp til
nuværende og tidligere medarbejdere i
Kemp & Lauritzen A/S og til medarbejdere i de virksomheder der måtte blive
knyttet til selskabet som datterselskaber
eller på anden måde. Fondet kan også
efter bestyrelsens frie skøn yde støtte til
videre - eller efteruddannelse, foranstaltninger til selvetablering, rekonvalescens eller anden hjælp til fremme af
livs - eller erhvervsevner for tidligere eller nuværende medarbejdere i Kemp &
Lauritzen A/S og tilknyttede virksomheder, efter omstændighederne også til
sådanne medarbejderes pårørende,
navnlig efterkommere.
Af fundatsen fremgår endvidere, at ingen ved domstolene skal kunne rejse
krav på støtte fra fondet, idet bestyrelsen afgør hvem der skal komme i betragtning ved uddeling af fondets midler.
På baggrund af disse bestemmelser i
fundatsen har fondets bestyrelse truffet
bestemmelse om, at nuværende og tidligere medarbejdere i koncernen og sådanne medarbejderes pårørende, der
på grund af sygdom, ulykke, dødsfald
eller særligt behov for pasning af børn,
ægtefælle eller samlever eller som følge
af anden akut ændring i deres daglige
tilværelse, har behov for en økonomisk
håndsrækning, kan ansøge om hjælp
fra fondet.

Det er endvidere en forudsætning at ansættelsesforholdet har haft nogen varighed, samt at der for tidligere medarbejderes vedkommende er tale om personer der på grund af alder eller særlige
forhold ikke længere har normal tilknytning til arbejdsmarkedet.

I fonden sidder et udvalg bestående af :
Birgitte Muusfeldt
Aage Thomsen
Poul Leikersfeldt
Tonny Haurholm
Udvalget gennemgår ansøgningerne og
fremlægger deres beslutning for bestyrelsen til endelig godkendelse.
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+---------------------------------------------------------------------------+
¦Klub KL
BALANCE m. sidste års tal
27. januar 2003¦
¦
01-01-02 - 31-12-02 vs. 01-01-01 - 31-12-01
Side
1¦
+---------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦
¦
Saldo
¦
¦Kto.¦Kontonavn
¦ Udgift
Indtægt
% af
Sidste år¦
+----+---------------------------+------------------------------------------¦
¦
¦Drift
¦
¦
¦
¦ Indtægter
¦
¦
¦1010¦ Kontingent svende
¦
198.157,31 139,5
-142.031¦
¦1020¦ Kontingent lærlinge
¦
2.155,00 212,3
-1.015¦
¦
*¦ Kontingenter ialt
¦
200.312,31
140
-143.046¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ Øvrige indtægter
¦
¦
¦1082¦ Udbytte, Rente m.m.
¦
41.545,33 71,5
-58.078¦
¦1084¦ Ekstraordinære indtægter ¦
-14¦
¦
*¦ Øvrige indtægter ialt
¦
41.545,33 71,5
-58.092¦
¦
¦
¦
¦
¦
*¦Indtægter ialt
¦
241.857,64 120,2
-201.137¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Udgifter
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ Møder
¦
¦
¦2010¦ Generalforsamling
¦
2.534,00
121,2
2.090¦
¦2020¦ Bestyrelsesmøder
¦
1.782,00
62,9
2.834¦
¦2030¦ Lærlingemøder
¦
24,00
0,4
5.463¦
¦2040¦ Klubmøder
¦
4.433,00
37,5
11.826¦
¦2050¦ Fællesmøder
¦
1.715¦
¦
*¦ Møder ialt
¦
8.773,00
36,7
23.928¦
¦
¦
¦
¦
¦2300¦ Gaver og repræsentation
¦
2.565,64
50,3
5.097¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ Gamle drenge
¦
¦
¦2500¦ Vedr. gamle drenge
¦
26.499,76
103,7
25.543¦
¦
*¦ Vedr. gamle drenge Ialt
¦
26.499,76
103,7
25.543¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ Udvalg
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦3005¦ Faglige udvalg
¦
12.912,75
206,7
6.247¦
¦3800¦ Festudvalg
¦
13.066,75
77,1
16.950¦
¦
¦
¦
¦
¦
*¦ Udvalg ialt
¦
25.979,50
112
23.197¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ Administration
¦
¦
¦4010¦ Kontorhold
¦
21.832,79
122,9
17.761¦
¦4020¦ Kontormaskiner (PC osv.) ¦
6.550,81
374,6
1.749¦
¦4030¦ Revision
¦
2.331,25
213,8
1.091¦
¦4040¦ KLampen
¦
4.222,33
87,6
4.822¦
¦4050¦ Forsikringer
¦
191,70
166,9
115¦
¦
*¦ Administration ialt
¦
35.128,88
137,6
25.537¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ Kontingenter og tilskud
¦
¦
¦4410¦ Guldnålen
¦
1.500,00
100
1.500¦
¦4420¦ Fællesklub
¦
8.100,00
112,5
7.200¦
¦4430¦ F.I.U.
¦
3.806,00
74,2
5.128¦
¦
*¦ Kontingenter tilskud ialt ¦
13.406,00
96,9
13.828¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ Lønninger
¦
¦
¦4510¦ Lønservice
¦ 168.789,49
86,7
194.653¦
¦4550¦ Lønsumsangivelse(T&S)
¦
7.722,00
101,3
7.620¦
¦
*¦ Lønninger ialt
¦ 176.511,49
87,3
202.273¦
¦
¦
¦
¦
¦
*¦Udgifter Ialt
¦ 288.864,27
90,4
319.402¦
¦
¦
¦
¦
¦ **¦Driftsresultat
¦
47.006,63
39,7
118.265¦
+---------------------------------------------------------------------------+
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+---------------------------------------------------------------------------+
¦Klub KL
BALANCE m. sidste års tal
27. januar 2003¦
¦
01-01-02 - 31-12-02 vs. 01-01-01 - 31-12-01
Side
2¦
+---------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦
¦
Saldo
¦
¦Kto.¦Kontonavn
¦ Udgift
Indtægt
% af
Sidste år¦
+----+---------------------------+------------------------------------------¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Aktiver
¦
¦
¦
¦ Financielle anlægsaktiver ¦
¦
¦6020¦ Kasse
¦
6.318,05
106,3
5.944¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ Bank Konto 639501
¦
¦
¦6040¦
Klubkasse
¦
75.131,36 72,5
-103.633¦
¦6045¦
Solidaritetsfond
¦
35.006,42
73,7
47.506¦
¦6050¦
Gamle drenge
¦
67.934,14
106,9
63.521¦
¦
*¦ Konto 639501 Ialt
¦
27.809,20
376,1
7.394¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ Depoter
¦
¦
¦6110¦
Depot 10658 Klub
¦ 546.663,41
94,8
576.614¦
¦6210¦
Depot 10666 Gamle drenge¦ 709.574,52
105,2
674.811¦
¦
*¦ Depoter Ialt
¦1.256.237,93
100,4
1.251.425¦
¦
¦
¦
¦
¦
*¦ Financielle anlægsaktiver ¦1.290.365,18
102
1.264.763¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ á conto
¦
¦
¦6410¦ Tilldsmand á conto
¦
1.500,00
100
-1.500¦
¦6420¦ Lærlingeformand á conto ¦
500,00
100
-500¦
¦
*¦ á conto ialt
¦
2.000,00
100
-2.000¦
¦
¦
¦
¦
¦
*¦Aktiver Ialt
¦1.288.365,18
102
1.262.763¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Passiver
¦
¦
¦
¦ Egenkapital
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦8620¦ Egenkapital
¦
1.242.628,66 91,3 -1.360.893¦
¦8630¦ Kursregulering
¦
92.743,15 460,6
-20.134¦
¦8710¦ Fejltælling
¦
¦
¦8720¦ Ikke hævede checks
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
*¦ Egenkapital ialt
¦
1.335.371,81 96,7 -1.381.027¦
¦
*¦Passiver ialt
¦
1.335.371,81 96,7 -1.381.027¦
¦
¦
¦
¦
¦ **¦Balance
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------+

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bøger
og bilag.
Rødovre d. 27.01.2003.

Revisor
Johnny Kressner

Revisor
Tage Skovsbøl

Kasserer
Kjeld Simonsen
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Adresseliste Klub K&L
Bestyrelse :
Formand
SU - medlem
Næstformand
SU - medlem
Fondsbestyrelse

Ole Havmand

Snarestrædet 16 B
2750 Ballerup

Tonny Haurholm

Stenløsevej 54
2700 Brønshøj

4717 0577
2088 1713
cohav@tdcadsl.dk
3860 6165
Anni.Tonny@OFIR.dk

Kasserer

Ungdomssekretær
Fondssuppleant

Ib Hesselholdt

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

Sikkerhedsmand
Fondssuppleant

Kristian Faurholt

Roarsvej 50
3650 Ølstykke

Lærlinge
repræsentant

Carsten Lundsgaard

Hovedvejen 104, 3.tv
2600 Glostrup

2613 7066

Bestyrelsesmedlem
A/S bestyrelse

Ole Frøslev

Pilevænget 11, Dåstrup
4130 Viby Sj.

4619 3704

Bestyrelsesmedlem
A/S bestyrelse

Per Olesen

Ved Sønderport 1, 2.th.
2300 KBH. S.

3257 1623
vp@olesen.as

Bestyrelsesmedlem

Carl Johan Andersen

Nordre Frihavnsgade 93
3543 2757
2100 KBH. Ø.
4442 2050
Carl-johan@runge-andersen.dk

Bestyrelsessuppleant

Torben L Hansen

Benløseparken 17, 2tv
4100 Ringsted

57615249

Sikkerhedssuppleant

Henrik Nissen
2300 København S.

Parmagade 52, 3.th
20881714

3259 4497

4717 7968
5122 5912
k-faurholt@get2net.dk

H-nissen@get2net.dk
Efteruddannelse
Revisor
Fondsbestyrelse

Johnny Kressner

Nørrekær 5
2610 Rødovre

3675 3929
4363 0267
2088 1710
kressner@tiscali.dk

Revisor

Tage Skovsbøl

A.F. Beyers Vej 16 B., 1th
2720 Vanløse

2122 4990

Revisorsuppleant

Tillidsmandskontor

4366 8939
Tillidsmand@kemp-lauritzen.dk
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Der indkaldes til

Generalforsamling
TORSDAG DEN 13. MARTS 2003
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.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigenter.
Beretninger.
Regnskab.
Indkommende forslag.
Valg.
a. Kasserer. Kjeld Simonsen (modtager ikke genvalg)
b. Sikkerhedsmand. Kristian Faurholt
c. 2 bestyrelsesmedlemmer. Ole Frøslev – Carl Johan Andersen
d. Revisor. Tage Skovsbøl
e. S.U. – suppleant. Kjeld Simonsen (modtager ikke genvalg)
f. Repræsentant til efteruddannelsen. Johnny Kressner
g. Revisorsuppleant.

Forslag til dagsordens punkt 4, indkommende forslag, skal være Tillidsmanden i hænde senest med
morgen posten den 27-2-2003.
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