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ELEKTRIKERKLUBBEN
HAR SIN EGEN HJEMMESIDE

www.Klub-kl.dk
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…..

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.
I beretningen for år 2002 indledte jeg
med at konstatere Anders Fog havde
været statsministre i mere end et år, nu
er der gået endnu et år med ham som
statsminister, hvor han formået at rode
os ud i en krig som der ikke var opbakning for blandt befolkningen.
På det arbejdsmarkedspolitiske kan der
også mærkes ændringer ikke til det bedre tvært imod er det blevet dårligere.
Flere foranstaltninger for de arbejdsløse
så de kan kontrolleres, brugerbetaling
på efteruddannelse 200 kr. i 2003, til 500
kr. i 2004.

Ja det var 500 kroner som brugerbetaling men vi har fået skattestop og skat-

telettelser. Firmaet har det godt med
denne brugerbetaling, da de ikke vil betale denne brugerbetaling, må elektrikerne selv betale. Der er da også nogle
der er begyndt og sige at efteruddannelse bliver forsømt.
En ny undersøgelse fra Institut for Konjunktur - Analyse viser bundrekord for
uddannelses aktiviteter i dansk erhvervsliv. Det er den også hos os.

Lønforhandlinger
De gik i gang midt i marts, og vi lagde
beskeden ud med et forslag til firmaet
om at hæve betalingen for ny ansatte
med en krone så de opnåede mindste
betaling på 145 kr.

Derefter skulle der gives 5 kr. til alle.
Men så let var det nu ikke for firmaet
ville havde en bonus aftale igennem og
den skulle fordeles således at det både
var for den enkelte afdeling, og hele
firmaet.
Hvis vi havde vedtaget firmaets forslag
om bonus, havde det virkning fra 1. januar til 31. december 2003.
Men vi var ikke interesseret i bonus, efter nogen forhandling kom forhand3

lingsudvalget med et forslag der ind
holder en bonus fordelt på den måde: at
hvis K & L elinstallation opnåede budgettet vil der give
1 kr. per. produktionstime, og der gives
2 kr. i den afdeling man er ansat i, når
budgettet overholdes.
Dette kunne kollegaerne ikke acceptere
da det var en usolidarisk med to måder
at få bonus på og for øvrigt var elektrikerne ikke interesseret i sådan aftaler.
Så det endte med en konflikt på 1,5 dag.
Det lykkedes at opnå et resultat, på 1.50
kr. på timelønnen samt et resultats løntillæg på 3 kr. fordelt på 1.50 kr. hvis
budget holder i elinstallation og 1.50 kr.
i afdeling fra uge 19/2003 til og med
uge 52/2003.

Udbetalingen af resultats løntillæg vil
forgå i slutningen af marts 2004.

Der ikke er opnået enighed, så den blev
ikke taget i anvendelse. Men det er jo
også en måde at undgå overtidsbetaling.
Firmaet syntes det var en god ide at
gennemfører dette, der var mulighed for
at arbejde i 44 timer om ugen, i nogle
uger og tilsvarende korter i andre. Fra
vores side blev det forslået at det kunne
foregå inden for samme løn periode, da
der så også ville blive afregnet inde for
samme løn periode..

Leje svende
Dem skal vi have med i denne beretning, for vi er kommet af med lejesvende efter der er kommet en ombudsmandskendelse, der siger at det er områdets overenskomst der er gældende.
Firmaet kunne meddele at der ikke vil
blive beskæftiget flere lejesvende efter
denne kendelse men der ville være nogle på arbejdspladsen Tryg- Baltika da
der var indgået en aftale, det drejede sig
om ca. 20 mand.

Anvendelse af Elektrikeroverenskomst § 7a.
Firmaet ønskede at tage § 7a i anvendelse i forbindelse med færdiggørelse af
operahuset.
Hvad er så § 7a?
Den omhandler fleksibel arbejdstid så
der er mulighed for at arbejde længere i
en periode og kortere i en anden periode. Der har været forhandlet med firmaet om denne anvendelse da der skal
være enighed om anvendelsen af fleksibel arbejdstid.

De var der om aftenen da der ikke var
nogen af vor egen elektriker der ville
arbejde på forskudt tid det var det firmaet brugte som begrundelse for de var
nød til at anvende lejesvende.
Vi venter nu på at få afsluttet den sag
der er rejst pga. manglende dokumentation, på udbetaling efter vores lokalaftale. Der er blevet afholdt mæglingsmøde.
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Der skulle også have været anvendt lejesvende på Amager-værket i sommer
da der skulle bruges ca.70 elektriker,
heldigvis lykkedes det at finde de folk
der skulle bruges, ved hjælp af Akassen, som det blev sagt af en der har
været ansat i mange år i K & L: Det er
første gang der har været involveret Tillidsmand samt A-kassen for at få ansat
folk.

Det skal også lige nævnes arbejdet blev
færdig til tiden og den aftalte bonus
blev udbetalt.

Afskedigelse af klub kassereren.
Da der skulle afskediges elektriker så
firmaet en mulighed i at komme af med
vores klub kasser.

Begrundelsen var manglende arbejde.
Som tillidsmand protesterede jeg og for
spurgte jeg firmaet om der ikke kunne
findes en alternativ løsning dette var
ikke muligt. Så det medførte til arbejdsnedlæggelse blandt elektrikerne. Desværre blev han afskediget, trods stor
opbakning fra kollegaerne, jeg fik for-

længet opsigelsen med 18 dage og vi fik
en aftale med firmaet om at når der skal
afskedige klub bestyrelsesmedlemmer,
bliver der en forhandling før en evt. opsigelse bliver givet. Denne aftale medførte ikke til genansættelse af klub kassereren han afgik 24. december.
Omkring arbejdsnedlæggelsen afventer
vi på bod.

Ny overenskomst

Der er indgået aftale om ny 3-årig overenskomst, den mangler kun at være ude
til urafstemning, men der går nok nogen
tid inden der vil være afstemning da der
er nogle sammenkædning med andre
overenskomster.
Hvad får vi så:
a) Mindste betaling 1. marts 2.25
b) Overtid første og anden klokketime 64,00 en stigning på 2.10.
c) Alle overtimer derover 96,00 en
stigning på 2,85
d) Udrykning får den samme sats
som det høje overtid.
e) Rådighedsvagt ændres 11,40 til
12,40 på hverdage og 12,40 til
15,20 på helligdage, der er ikke
reguleret på disse satser side
overenskomstfornyelse i 1997 så
det er virkelig noget der skaber
glæde.
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Landspriskuranten.
Det bliver nu sådan at der skal deles
med firmaet når der tjenes for meget på
en akkord, det kan man da kalde overskudsdeling.

Den korte udgave lyder.
Mellem 179,00 og 201,35 betales tilbage
til firmaet 12.5 %
Mellem 201,35 og 223,75 betales tilbage
til firmaet 25 %
Over 223,75 betales der tilbage med hele
37,5 %

Når der er lige en til, rejsevej tid er sat op til 40 kr.
per time, men så er km
afstanden hævet fra 7 km
til 14 km (farvel vej tid)
7 - 14 km.
eller det er ikke længer
nødvendigt at kollegaerne bliver flyttet mellem
City og Albertslund.

Velmødt til generalforsamlingen.
Ole Havmand

På for bladet kommer 2,5 % første år,
andet år 2,4 % sidste 2,4 % da mindstelønnen har fået 3 % så ingen mister noget.
Det der er skrevet her om overenskomsten har ikke nogen indflydelse på vore
lokale lønforhold, der skal forhandles
med firmaet da der kan fortages modregning.

Vores lønforhandling er da også sat i
gang når der er generalforsamling torsdag den 11. marts så hvis du vil vide
mere om disse forhandlinger er det en
god ide at møde op.

Sikkerhedsberetning for
Klub K&L 2003
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Af Kristian Faurholt
Så er det igen blevet tid til at lave den
skriftlige beretning omkring sikkerhed
od miljø for året der er gået, dvs. fra
marts 2003 til marts 2004.
Jeg er Kristian Faurholt 36 år, er medlem af klub K&L bestyrelse, sidder også
i sikkerhedsudvalget og i værktøjsudvalget (underudvalg af sikkerhedsudvalget)
Jeg vil gerne komme med lille opsang
ang. vores arbejdsskader i Kemp & Lauritzen, de er steget igen, i forhold til sidste periode, (fra marts 02 til marts 03).
Det er primært sket på de 2 store arbejdspladser der har været i gang i perioden.
Der var mange kollegaer på Amager
værket, i en tid hvor det til tider var lidt
kaotisk på grund af blandt andet tidspres.
Den anden store synder er Operahuset
hvor der lige fra starten har været mange kollegaer og pt. er ca. 100 stk.
Tendensen på de 2 arbejdspladser er jo
flere vi er og jo mere vi er under tidspres jo flere arbejdsulykker er der sket.
Man har altid sagt, at hvis der er mange
på arbejdspladsen så er der også mange
arbejdsulykker, men det skal vi prøve at
lave om på.
En af løsningerne kunne være en meget
hurtigere udfærdigelse af en APV (Arbejds Plads Vurdering).

En anden løsning kunne være at man fra
byggeledelsen på et tidligt tidspunkt fik
lavet en ordentlig strategi for den enkelte
arbejdsplads, så man kan minimere at
håndværksgrupper skal stå på nakken af
hinanden, for at få arbejdet færdigt til
tiden.
Der er mange flere løsninger, så tag en
dialog i sikkerhedsgruppen eller hen
over bordet ved frokosten.
Hvad har der rørt sig det sidste års tid i
sikkerhedsudvalget.

En tidligere kollega har langt om længe
fået tilkendt en erstatning efter sin arbejdsulykke der skete den 26. juni 2000
på Amager forbrændingen, hvor man
skulle trække et stort kabel..
Han fik arbejdsskaden underkendt i arbejdsskadestyrelsen og havde så han
kun en mulighed og det var et civilt
søgsmål mod Kemp & Lauritzen. Det
vandt han i Glostrup ret 18. oktober
2003.
Så det kan godt betale at være stædig i at
holde på sin ret.
Nu når vi er ved ulykkerne så er man
gået over til anmelde ulykkerne elektronisk til arbejdsskadestyrelsen og AT,
hvilket indebærer at samtlige relevante
felter skal udfyldes.
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Systemet hedder EASY (elektronisk anmeldelse til myndighed og forsikring)
Så det er endnu engang en bøn til at udfylde blanketten ordentlig og rettidig,
det skal der strammes op omkring.

Der har været holdt landsmøde i sikkerhedsorganisationen den 6 maj 2003 i Albertslund hvor der skulle vælges 4 stk.
til sikkerhedsudvalget, 2 på a-siden
(Klaus Nielsen og Annelise Dufrenne og
suppleant Jan Sørensen) og 2 på b-siden
(Rico Elverlund og Kristian Faurholt og
suppleant Henrik Nissen).
Klaus Nielsen blev efter to møder udskiftet med Jan Sørensen.
Valget til sikkerhedsudvalget foregår
kun mellem de faste sikkerhedsgrupper.
Der har også været afholdt to regionsmøder, et den 30. oktober 2003 i Århus
og et den 6. november 2003 i Albertslund.
Til begge møder, var der en orientering
fra Jørgen Sillesen om kvalitet og arbejdsmiljøs betydning for K&L og vores
kunder.
Den øvrige agenda for mødet:.
SKS systemets første leveår i praksis.
K&L ulykkestatistik.
Løfteteknik med praktiske øvelser, det
var EL-VVS-BST der stod for det.
APV – hvor svært kan det være.
K&Ls APV.
Eventuelt.

Så blev den længe ventet sikkerhedshåndbog endelig færdig, jeg syntes vi
kan være stolte for resultatet, der er
mange gode og nyttige ting i håndbogen.
Jeg håber den vil blive brugt flittigt.
Så en stor applaus til Henning Boesen
for det stykke arbejde.
Der har været en stor kortlægning omkring K&Ls arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for farlige produkter. Samtlige
afdelinger skulle kortlægge hvor mange
farlige produkter de havde og det var
rigtig mange og de er så blevet kogt ned
til 135 stk.
Det vil sige at der skal laves 135 stk. APBer med en tilhørende produktdatablad.
Der var mange der var en tur på Roskildevej for at få et L-AUS, basiskursus
samt førstehjælp af 1 dags varighed.

Der var en stor debat omkring hvorvidt
det var et basiskursus eller et opfølgende
kursus, men husk nu at man skal tid få
slukket for strømmen også selvom man
har L-AUS kursus.
Husk det nu.
Sikkerhedsudvalget har prøvet at lave
en rundspørge omkring temamøder, det
er ikke den store tilslutning der kom tilbage.
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Temamøderne er blandt andet førstehjælp og stres.

Steinel Combi-check er godkendt i henhold til EN61243-3. Denne standard opfylder kravet til anvendelse i installations/overspændingskategori cat III, blot
er der ikke stillet krav om mærkning af
testeren som i EN61010.
Elbro 2550 mini, spændings/gennemgangstester med polsøger.
Denne opfylder EN61010-1 kategori III
690V.
Billedet er taget fra flukes nyeste katalog.

Hvad har der rørt sig det sidste års tid i
klub K&L.
Der er problemer med at få dansk
brugsanvisning til diverse test apparater,
det er blevet påtalt flere gange, jeg arbejder stadigvæk på sagen.
Der har været tvivl omkring de forskellige spændingstestere, om hvilken kategori de er godkendt til at lave måling
med. Vi har pt. mærkerne Steinel Combicheck og Elbro 2550 mini.

På H C Ørsteds værket har der været tre
personer der har fået eksem på kroppen, en
af personerne i en så stor grad at han måtte
sygemeldes. De to andre var det i mindre
grad, men fælles for dem alle er at de har
anmeldt det som arbejdsbetinget lidelse.
Jeg skal lige pointere at sikkerhedsrep. ikke
forlader pladsen (matrikelnr.) før som femte

sidste også selvom der er flere jobnumre,
her snakker vi inden for samme afdeling.
”APV” det er stadigvæk en hård nød at
knække i K&L, jeg kan kun opfordre til at
få lavet en på jeres arbejdspladser, den skal
laves i samarbejde med en arbejdsleder.
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Det er vigtigt at den bliver lavet i startfasen,
for at kortlægge evt. risici, så vi kan minimere vores ulykker.
Igen i år har der været problemer med levering af div. materialer fra nogle vores af leverandører, de vil kun levere materialerne
på asfalt, og ikke på stabilgrus. Fordi de er
bange for at køre fast med hjulene. Spørgsmålet blev rejst fra operahuset, fordi de ikke
kunne forstå hvorfor materialerne ikke bliver leveret ved containeren.

Lærlingeudvalgets
beretning 2003

Af Ib Hesselholdt
Vi er p.t.. 38 lærlinge. Det er samme antal som sidste år, men fordelt på Albertslund, Køge, Roskilde & Hørsholm.
I gamle dage, dengang i firserne da undertegnede var lærling, kunne Albertslund alene klare 40 lærlinge.

Da dette spørgsmål blev rejst overfor logistikcheferne, kunne de forstå vores problem,
men var da lydhør på problemet.

Det var alt for denne gang.
Med venlig hilsen
Kristian Faurholt.

Det ville være rart hvis firmaet igen
ville tage flere lærlinge da ”vores” regering har slagtet skole praktik ordningen
(skp) per august i år. Skp. er for dem
som ikke kan finde en læreplads, og
derfor er nødt til at få deres uddannelse
på teknisk skole. De udgør i dag ca. to
procent af fagets lærlinge. Nogle af disse er dog ”udlånt” til elfirmaer engang
imellem, K&L har 6 skp. på Operaen.
Hvis vi ikke får nogle flere lærlinge til
faget kan vi, ifølge nogle barske profetier, være udslettet som fag om 10 år!
Lønnen har i mange år ikke kunnet forhandles for lærlinge. De er jo på kontrakt og der står i overenskomsten hvad
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de skal have, sådan har K&L blankt afvist at forhandle lærlingelønningerne.
Men ved de svære lønforhandlinger i
2003, fik lærlingene også del i bonus aftalen. Dvs. 1,50 kr. for overskud i K&L
el-installation, 1,50 kr. for overskud i
afdelingen. De hører til i den afdeling
som svendene er i. Det bliver for de fleste 3,00 kr. fra 5/5 -03 til 28/12 -03 på
alle arbejdstimerne. Pengene bliver udbetalt når regnskabet er godkendt, nok
den 27/3 -04.
Vi skal have ny overenskomst per 1/3 04, hvis den godkendes vil den give:
1. periode + 1,85 kr.
2. periode + 2,10 kr.
3. periode + 2,55 kr.
4. periode + 3,05 kr.
5. periode + 3,55 kr.
Alle satser per 1/3 -04, og da det er en
3-årig overenskomst er der også små
stigninger i 2005/6. Ved udearbejde mere end 14 km. fra K&L (før 7 km.) i luftlinie skal I have rejsetid. De sidste 3
halvår af læretiden 24,75 kr. og fra start
15,25 kr. Det er jo ikke meget så vi må jo
håbe på gode lønforhandlinger med
firmaet og at overenskomsten bliver
nedstemt så vi kan få en ny forhandling
med elfo med bedre satser mm..
Vi håber at 2004 også bliver et vendepunkt for lærlingearbejdet, vores gamle
formand Carsten Lundsgaard er blevet
svend den 29/1 04, tillykke til ham, men
vi mangler p.t. en ny formand, som vi
håber, vil træde til snarest.
Vi ses på generalforsamlingen.
Hilsen ungdomssekretær
Ib Hesselholdt.

Indkomne forslag.

1.
Alle elektrikere ansat i afdelingerne
Albertslund, City, Bella Center, Lufthavn, Køge er automatisk medlemmer
af klubben.
Ændres til:
Alle elektrikere ansat i afdelingerne Albertslund, City, Bella Center, Lufthavn
er automatisk medlemmer af klubben.
2.
§ 11. 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 gennemsnitslønnen
hos K&L + feriepenge.
Hvis dagen falder på en lørdag/Søndag/helligdag, kan der ydes
kompensation, hvis dagen umiddelbart 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 udbetaling skal dog være
kassereren i hænde senest 21 dage efter fridag.
§ 11 Udgår af lovene
3.
a. Valg af festudvalg. (5 personer)
b. Der afholdes skovtur år 2005.
c. Der bevilges 500 kr. pr. deltager.
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Skovturen 2004
Lørdag den 12/6 2004
Reserver dagen
Den går til Flakfortet
Pris175kr.

SÆT

I KALENDEREN

Vidste du at Kemp & Lauritzen
havde en fiskeklub?
Er du interesseret i at komme med ud
og få lidt frisk havluft?
Så er det bare at melde sig hos:
Johnny Kressner
Arbejde: 48 29 68 73

Klubmøder:
8/4, 13/5, 10/6,

Mobil: 30 22 39 29
Mail: kressner@tiscali.dk

12/8, 9/9, 14/10, 11/11
DEF :

1. maj i afdelingen.
10. maj generalforsamling.
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ELEKTRIKERKLUBBEN

Kemp & Lauritzen

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

feb. 2004

Ole Havmand

Snarestrædet 16 B
2750 Ballerup

Tonny Haurholm

Stenløsevej 54
2700 Brønshøj

Ib Hesselholdt

Ingstrup Alle 34 C
2770 Kastrup

4717 0577
2088 1713
COHAV@tdcadsl.dk
3860 6165
2088 1707
Anni.Tonny@OFIR.dk

Kasserer

Ungdomssekretær

Sikkerhedsmand
Fondssuppleant

Kristian Faurholt

3251 0386
2144 2245

Hesselholdt@mail.tele.dk
Roarsvej 50
4717 7968
2288 0652
3650 Ølstykke
k-faurholt@get2net.dk

Lærlinge
repræsentant
Bestyrelsesmedlem
A/S bestyrelse

Ole Frøslev

Pilevænget 11, Dåstrup
4130 Viby Sj.

Bestyrelsesmedlem
A/S bestyrelse

Per Olesen

Ved Sønderport 1, 2.th.
3257 1623
2300 KBH. S.
perolesen@e-mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Torben L Hansen

Benløseparken 17, 2 tv.
5761 5249
4100 Ringsted
2088 1785
torbenladegaardhansen@mail.dk

Bestyrelsessuppleant

Jørgen T Nielsen
4200 Slagelse

Kærrebjergvej 5, Bildsø
jtni_2000@yahoo.dk

2261 0606

Sikkerhedssuppleant

Henrik Nissen
2300 København S

Parmagade 52, 3.th
2088 1714

3259 4497

Revisor
Fondsbestyrelse

Johnny Kressner

Nørrekær 5
2610 Rødovre

H-nissen@get2net.dk
3675 3929
3022 3929
4363 0267
4829 6873
kressner@tiscali.dk

Revisor

Tage Skovsbøl

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

Revisorsuppleant

Kurt Schøller

Hegnshusene 107
2700 Brønshøj

Tillidsmandskontor

4619 3704

2122 4990

3879 2681
kujata@pc.dk
4366 8939
Tillidsmand@kemp-lauritzen.dk
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Til samtlige medlemmer af Elektrikerklubben hos Kemp & Lauritzen.
Albertslund, City, Bella Center, Lufthavnen og Køge.
Der indkaldes til

Generalforsamling

TORSDAG DEN 11. MARTS 2004
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. Tillidsmand.
b. Kasserer.
c. Ungdomssekretær.
d. 2 bestyrelsesmedlemmer.
e. Revisor.
f. Su-medlem.
g. Bestyrelsessuppleant.
h. Sikkerhedssuppleant.

Ole Havmand
For et år
Ib Hesselholdt.
Per Olesen og Tonny Haurholm.
Johnny Kressner.
Tonny Haurholm.
Jørgen T Nielsen.
Henrik Nissen
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Regnskab
På grund af afgående kasserer, ferierende revisorer m.m.
er klubbens regnskab desværre ikke færdigrevideret,
så det kunne komme i Klampen.

Klub K&L
Regnskab

Regnskabet vil blive udleveret på generalforsamlingen.
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1904
25 november

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

Reserver lørdag d. 27/11
Hvor jubilæumsfesten går af stablen
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