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Beretning fra Klub-kl.

Et stort pres på den velfærd, som vi
kender i Danmark.

Så er tiden kommet til en ny beretning fra mig.

En ny regering kom også til efter
valget. Et mere borgeligt Danmark
har vist sig.

af Tonny Haurholm

En verden i forandring
Jeg sidder i dag, nøjagtigt et år efter angrebet på Krudttønden og
den jødiske synagoge, og skriver
min beretning. En dag som har sat
synlige spor i det danske samfund.
Selv deltog jeg i den fredelige demonstration for fred og solidaritet
der hurtigt blev stablet på benene.
Når jeg så mig rundet, var der
mennesker med alle hudfarver,
kvinder, mænd, unge mennesker,
børn og forskellige religioner. Alle
var vi der, for at manifestere vores
sorg og medfølelse med dem der
havde mistet, og ikke mindst for at
vise at vi ikke vil lade os kyse af én
gal mands værk.
Lige siden har vi oplevet mange
forskellige ændringer i verden omkring os.
Den største flygtningestrøm siden
anden verdenskrig, påvirker vores
samfund.
Flygtningene der kommer fra krigshærgede områder i Syrien, som bliver indlogeret i teltlejre i Danmark.
Dette krydret med en ny lov, som
giver myndighederne lov til, at tage
ejendele fra dem.

Forsøg på besparelser på boligydelsen, som ville ramme de svage og
ældre i samfundet, har været nogle
af de dagsordener, som har lydt.
Et kontanthjælpsloft er blevet vedtaget, uden hensynstagen til de
familier, som det rammer.
Nedsættelser af afgifter på dyre biler, samt skattelettelser for dem
som tjener mest i vores samfund.
Alt sammen noget, som der efter
min mening er med til at skævvride
vores samfund.

Pres på fagforeningerne.
Vi oplever stadigvæk et stort pres
på fagforeningerne, og på de overenskomster, som de varetager. Pres
i form af udenlands arbejdskraft der
med deres lønninger, som ligger
langt under mindste betalingerne i
overenskomsterne.
Et nyt forsøg er undervejs, forslaget
vil give flygtninge mulighed for at
blive ansat til lønninger der ligger
under overenskomsten. Forsøget
siges, at være et forsøg på bedre
integration. Dette skal stoppes.

Når men nu væk fra mine synspunkter og tilbage til beretningen.

Firmaet.
Sammenlægningen af de tre firmaer til et Kemp & Lauritzen, har nu
stået på i over et år.
Et projekt, som jeg havde store
forventninger til. Et projekt, hvor vi
skulle fremstå som en enhed og
ikke som tre.
Teknikhuse opstod, Entreprise blev
til afdelinger, de har alle tre fag
,VVS, Ventilation og , EL, inde.
Specialer blev en hel anden gren af
strukturen. Alt sammen noget der
skulle samle os som et firma. Nye
organisationsopdelinger blev noget,
som vi skulle vende os til i 2015.

Nyt lønsystem.
Et nyt lønsystem blev indført i
2015. Det har givet mange udfordringer for alle og ikke mindst for
os som TR i afdelingerne. Et system, som stadigvæk i skrivende
stund, ikke har kunnet leve op til
vores forventninger. Et system,
som blandt andet, ikke har kunnet
udskrive nye feriekort. Et system
som kun kunne håndtere daglige
indberetninger, når man var syg,
eller på ferie eller afholdte feriefridage.
Blandt andet derfor, er der blevet
nedsat et udvalg til at hjælpe med

at løse de problemer, som vi oplever med systemet.

Der skal derfor endnu engang
lyde fra mig:
TJEK DIN LØNSEDDEL
PÅ E-BOKS.

Samarbejdsudvalget.
Efter en lang periode med et midlertidigt SU, lykkedes det at komme
til enighed om et nyt.
Det første møde i SU blev afholdt i
november 2015. Inden mødet havde b-siden talt sammen, og var blevet enige om, at lade næstformandsposten gå på tur mellem bsidens medlemmer.
Det ville sige, at næstformanden
blive valgt for et år af gangen. På
mødet i november blev jeg valgt,
som den første næstformand.
Der blev også besluttet, at forsøge,
at lave et årshjul for emner der
skulle gås mere i dybden med, på
møderne. Til orientering har vi lavet
følgende årshjul.

Februar:
Evaluering af informationsniveau.
Sociale aktiviteter

Maj:
Lærlinge/elever
Fravær

September:
Medarbejderhåndbog

Uddannelse

December:
Mødeplan
Valg af næstformand og ordstyrer.
Der skal desuden afholdes et årligt
møde, for TR/AMR, i foråret.

 Nummeret på sporvognen i
Tivoli m.m.
Alt sammen gjorde aftenen meget
hyggelig – en tak til Ib for hans entusiasme.

Vi har siden genstarten af SU, afholdt møder både i december 2015
og i februar 2016.

Julefrokosten blev igen i år afholdt i
DEF i Tikøbgade, og ca 90 deltog.
Gamle drenge udgjorde halvdelen,
men som altid blev det en god aften.

Arrangementer i klubben.

Derfor skal der også i beretningen
lyde et STORT TAK, til festudvalget
for deres mange gode idéer.

Der har i perioden været afholdt
flere arrangementer i klubben.

Forsøg på sammenlægning af Klub-kl og Klub
37.

Den årlige skovtur, bankospil og
julefrokosten.
På skovturen var vi på Diesel
house, og jeg har hørt, at det skulle
have været en oplevelse.
Jeg kunne desværre ikke deltage
sidste år, men glæder mig til skovturen 2016.
Det årlige bankospil blev som altid,
styret i hård hånd af nummermanden Ib. Her deltog jeg, og man skal
godt nok vide noget om busruter
m.m. For at komme frem til det udtrukne nummer, kan nummermanden Ib finde på at spørge:
 Hvilken bus køre på Kongelundvejen?
 Alderen på kassere?
 Fødselsdatoer?

Efter sammenlægning af afdelinger
og flytning til andre adresser, fandt
jeg det naturligt, at forsøge en
sammenlægning igen.
Jeg aftalte, med Peter, som er TR i
Service i Hvidovre, at vi skulle mødes og drøfte situationen efter vores sommer ferier.
Vi mødtes på en Cafè på Enghave
Plads, og fik talt om emnet. Vi besluttede, at lave en plan sammen,
for det videre forløb.
Bestyrelserne skulle mødes og kigge nærmere på klubbernes love og
vedtægter.
Vi lavede en plan for dagen, hvor
der blev nedsat forskellige grupper.

Målet var, at klubberne skulle indse, at vi ikke var så forskellige som
mange troede.
Målet var også, at have noget at
arbejde videre med.
Vi nåede ikke i mål den dag. Jeg
følte, at klubberne stadigvæk ikke
var helt parat.
Men for at gøre en historie lidt kort
må jeg sige, at vi stadigvæk er i
forhandlinger om et nyt udspil.

Fælles arrangementer.
Trods vores uenigheder, har vi afholdt et fælles sommermøde med
emnet Psykisk Arbejdsmiljø. Mødet
blev afholdt på Stamholmen, og en
for Psykiatri fonden kom og fortalte
mage tankevækkende ting.
Det var et godt møde, og tak til alle
der var med i arrangementet.

Entreprise afdelingen
641.
Året i entreprise adelingen var nået
tyndt. Opstart at de store sager
som Herlev Hospital, Rigshospitalet,
Armager Forbrændingen, lod vendte på sig. De kom først rigtig i gang
i slutningen af 2015.
Mange små opgaver blev udført af
entreprise, som kørte med minimal
bemanding.
Mange kollegaer blev udlånt til Sikring, Service, Ncore og Roskilde afdelingen.
Kollegaer blev også udlånt til opgaver i Slotsholmen/City. Opgaver der
blev udført på en måde som vi i entreprise ikke var vant til.
Afdelingschefen for Entreprise Øst
blev også udskiftet, og Peter Sørensen blev ansat.

Lønforhandling.
Jeg har naturligvis skrevet til vores
nye Chef Peter for, at bede om en
lønforhandling, da vores aftale udløber den 1/3-2016. Dette gjorde
jeg i midten af januar 2016.
Det undrede mig, at Peter ikke svarede lige med det samme, så jeg
besluttede mig for, at ringe og høre
om han havde fået min mail.
Det havde han, og han troede faktisk, at vi ikke skulle forhandle lokalt, men centralt for Hvidovre. Jeg
gjorde ham opmærksom på, at vi
havde en aftale, som kun gjalt for
Entreprise og Højspænding. Peter

ville så undersøge det og vende tilbage til mig.
Da jeg stadigvæk ikke havde hørt
fra Peter i midten af februar, tillod
jeg mig, at skrive til ham endnu
engang.
Jeg modtog så den 19/2 en mail
Peter, der skrev, at vi skulle forhandle centralt for Hvidovre, og
Flemming Jensen skulle stå for det.
Samme dag modtog jeg en mail fra
Carsten Bo, som indkaldte TRèrne i
Hvidover, Slotsholmen, Lufthavnen
til et møde, hvor firmaet ville orientere om hvordan firmaet ønskede at
lønforhandlingerne skulle køre.
Mødet vil blive afholdt den 29/2 og
afholdes i Hvidovre.

Højspænding Afdelingen
661.
I højspændings afdeling blev der
også lavet om. Afdelingen blev
sammenlagt med Industri og Infrastruktur. En omlægning, som jeg
stadig ikke helt har fundet ud af.
Peter Wenzel, som er chef der, indkaldte til et møde hvor han forklarede hensigterne med sammenlægningen.
Desværre glemte han, at indkalde
mig til dette møde. Så jeg henvendte mig noget frustreret til ham, da
det kom mig for øre, at der havde
været afholdt møde.
Han undskyldte, og vi aftalte, at jeg
fik tilsendt det materiale han havde
brugt.

Afskedigelse af Klaus Olsen som
chef for højspænding afdelingen
samt ansættelse af en ny chef, gav
også en del støj på linjen.
Nogle følte sig forbigået, og andre
følte, at de aftaler, som de havde
aftalt lokalt, forsvandt.
Kollegaer som havde overarbejdet,
med det tilsagn at de ville få en ny
ansættelseskontrakt, blev efter deres mening glemt.

Lønforhandlinger.
Tom fra Infrastruktur og jeg har
den 22/2 været til vores første møde vedrørende løn.
Her fremlage vi vores ønsker, som
blandt andet indeholdt:
 en stigning af grundlønnen på
10 kr.
 Mere i arbejdsgiverbetalt pension.
 En højere betaling for vagtordning.
 Sundhedsforsikring betalt af
firmaet.
 Et ønske om at 12 % af de
ansatte i afdelingerne skal
være lærlinge.
Dette er blot nogle af de ønsker vi
havde.
Peter ville vende tilbage med en ny
dato for videre forhandlinger. På
mødet gjorde firmaet også opmærksom på, at de ønskede antallet af TR i afdelingen lavet om. Kun
èn TR for både Højspænding,

Transmission, Industri og Infrastruktur.
En TR på Storebælt og en TR for
3F.
Dette meddelte Tom og jeg, at vi
ville drøfte med vores bestyrelse. Vi
gjorde det også klart, at det som vi
anså som det vigtigste var, at kollegaerne havde en de kunne henvende sig til, også hvis der mod
forventning skulle være en periode,
hvor man havde svært ved at finde
en TR.

Industri og Infrastuktur
afdeling 725

Tillidsrepræsentant Tom Kristensen
2015 har været et travlt år præget
af lidt større projekter som vi ikke
selv havde folk til at udføre, så vi

har været nødt til at låne folk fra
andre afdelinger til vores arbejder
på banen og vejen.
På banen har vi afsluttet arbejdet
med udskiftning af info skærme på
s-banen, samt opgradering af højtaleranlæg.
På vejen har vi også haft travlt over
hele året, især efteråret hvor vi
kom godt i gang på Køgebugt motorvejen, fredriksunds motorvejen
og Helsingør motorvejen. Helsingør
motorvejen var en større sag da de
store portaler som gik på tværs af
hele motorvejen skulle nedtages,
dette var en opgave som blev løst i
samarbejde med L&H rørbyg.
Vi har også haft en masse andre
opgaver med drift af underjordiske
P-anlæg i KBH, Broerne i KBH, Div.
service opgaver for BAT (British
American Tobacco).
Det har også været et godt år på
det sociale plan, vi var mange der
deltog i skovturen og det var som
sædvaneligt et fantastisk arrangement. Ligeledes Deltog en stor del
af afdelingen i andespil, og vi tog
som vi plejer de fleste præmier
med hjem 
Vi sluttede året af med en fælles
julefrokost med resten af Albertslund, dette arrangement var desværre ikke så vellykket.
2015 blev det sidste år for afd. 725
i sin daværende form, da vi efter
nytår er blevet slået sammen med
andre afdelinger og fremover hedder 760, 761, 762, 763, 764, 765 &
766. 2016 bliver et spændende
men også et travlt år med en mas-

se nye udfordringer som vi er klar
til at tage hul på.

Sikrings afdeling 720

Tillidsrepræsentant Nenad Savic
Mit første år som tillidsrepræsentant er gået og har budt mig på
mange gode udfordringer. En af de
første udfordringer jeg fik lov til at
prøve var at forhandle en vagtaftale for låsedrengene i afdeling
720, som førte til et tilfredsstilende
resultat. Derefter var der diverse
møde om firma sammenlægning
samt ny struktur i firmaet. Hele den
rejse har været spændende og udfordrende. Nu er vi i gang med at
for en lønaftale på plads, og venter
spændt på resultatet. Ser frem til
endnu et udfordrende og spændene år.

Lufthavn afdeling 426.

Tillidsrepræsentant Christian Krogh
Schubert
Aktivitets niveauet har været på det
højeste sidste år, jeg talte det cirka
til 50 mand, og vi havde rigeligt at
se til, i sidste års beretning, nævnte
jeg at vi havde to rigtig store sager,
vi fik senere endnu en stor sag,
sideudvidelse af landingsbanen, så
den store Airbus A380 kunne lande
her.
Vi er nu nede på vores normale
antal efter sagerne er blevet
færdige, og de mange folk der hjalp
til, er nu lånt ud eller overflyttet til
andre afdelinger. Nogle har endda

søgt nye græsgange, vi kan prale
lidt af, at vi ikke har været nødt til
at afskedige nogen.
Vi har haft fornøjelsen af, at have
en del lærlinge hos os, nogle af 3.
års lærlinge havde de sidste dage
hos os og fortsatte som svend,
andre skulle videre i deres planlagte
forløb. Nogle få er i gang eller
overvejer at læse videre.
Vi har også haft glæden af, at
kunne fejre nogle runde
fødselsdage, bla. Søren Wehlast
som fyldte 50år, og Jacob Rode som
fyldte 30år.

Ncore afdeling 715

Tillidsrepræsentant Claus Tolstrup
Her i Ncore har vi været så ”heldige” ikke at blive synderligt meget
berørt af den nye struktur i firmaet,
så lige vedrørende den del, så kører
alt som det plejer.
Vi har haft et stabilt år hvad angår
arbejdet, så der er omtrent lige
mange kollegaer som sidste år.
Lige p.t. er vi i gang med lønforhandlingerne, som jeg gerne så afsluttet til et tilfredsstillende resultat.
Pilen peger for en gang skyld i vores retning efter mange år i en
nedgangstid.

Bella afdeling 425

den tidligere tillidsrepræsentant
Karsten Thun Gyldmark er i dag ansat direkte af Bella Centeret og
hans medlemmer i afdelingen er
kommet i andre afdelinger.

Arbejdsmiljøberetning
Arbejdsmiljørepræsentant
Kristian Faurholt

I over et år har arbejdsmiljøet i
Kemp & Lauritzen været skudt til
hjørne.
Der er ikke blevet afholdt nogle
møder i ArbejdsMiljøUdvalget, siden
november 2014.
I starten af 2015 blev Henrik Nissen
og jeg holdt hen med snak hvorfor
der ikke blev afholdt nogle møder i
udvalget.
Det stod på til sommeren 2015 hvor
vi blev præsenteret en ny struktur
efter vi var blevet sammenlagt. Den
kunne vi så tygge på, og man forventede at vi ville komme tilbage
efter sommerferien, dette var ikke
fysisk muligt.
I løbet af sensommeren får vi stablet et modsvar på benene, det tygge de så på i en rum tid.
Der var flere afvigelser på det vi
kom med, men jeg syntes i det store hele at vi har fået rigtig mange
af vores krav igennem.
I vinteren 2015/2016 kunne vi så
komme i gang med at få sat navne
på de forskelige regioners ArbejdsMiljøGrupper.
I skrivende stund mangler der et
par ArbejdsMiljøRepræsentanter at
blive valgt.
Vi er nu i gang med at finde kandidater til ArbejdsMiljøUdvalget i regionerne.
Jeg håber med den nye arbejdsmiljøorganisation at vi får sat arbejdsmiljøet i højsædet, så vi kan

få blotlagt og for fundet nogle løsninger på de arbejdsskader vi stadigvæk har i K&L.
Jeg har ikke kendskab til hvor
mange der er kommet til skade i
2015, men efter sammenlægningen
af de tre firmaer er vores samlede
ulykkesfrekvens blevet markant højere end da det kun var K&L (EL).
Den eneste sag jeg har kendskab til
er en montør der fik lavet en korsslutning i en tavle, AT og sikkerhedsstyrelsen mente at man skulle
sigte montøren, men politiets anklagemyndighed kunne ikke se at
montøren havde gjort noget strafbart.
Hvad er der sket i ArbejdsMiljøUdvalget i DEF Kbh. i den forgangne
tid.
 Vi prøver at lave nogle relevante fyraftensmøder omkring
arbejdsmiljøet men det er ikke altid der er den helt store
tilslutning og det skal da også
være en opfordring til at
komme med forslag til fyraftensmøder der kan få folk op
af sofaen.
 Jeg prøver at deltage i så
mange pladsbesøg som muligt, det er meget vigtigt at vi
kommer ud til fagene på byggepladserne og får en sludder
om hvordan det står til med
arbejdsmiljøet, på lige deres
byggeplads.
 Nyhedsbrev fra DEF, ArbejdsMiljøUdvalget bruger i

større udstrækning den elektroniske platform til at komme
med diverse info.
 Jeg har været til et heldagsmøde omkring asbest i det
nye forbundshus, asbest har
været kendt i mange årtier
for at være yderst sundhedsskadeligt, man har fra AT’s
side og andre observanser ikke holdt fokus nok på dette
område. Mange unge ved ikke
hvad asbest er, i DEF vil man
rulle en kampagne ud med
noget oplysning omkring hvor
det findes og hvordan man
behandler asbesten og til
sidst hvordan man skiller sig
af med det. Der var en med
fra Australien, han kunne fortælle om at hver tredje bolig
er der blevet brugt en elleranden form. Man prøver at
få blotlagt hvor det findes i et
register, herhjemme er lovgivningen mangelfuldt på flere områder. Det skal der gøres noget ved.

Her til sidst
vil jeg gerne opfordre alle til
at højne vores
sikkerhedsniveau,
så vi kan leve efter parolen
”sikkert ud, sikkert hjem”.

Husk at sige fra.

Lærlingeberetning 2014
Ib Hesselholdt

Vi er ca. 32 lærlinge i K&L hvilket
svarer til 11,5% af elektrikerne måske stigende til 15% det er et ønske som teknikhus Hvidovre og
klubben ønsker. Vi er pt. 20 medlemmer af vores klub, der er nok
stadig nogle lærlinge registreret i
klub 37, men jeg får snart en ny
liste fra firmaet så vi fremover har
styr på lærlingene.
Alle lærlinge tilhører teknikhus
Hvidovre, herfra skal de have kørepenge, nogle `gamle` lærlinge tilhører dog stadig Albertslund afd. &
skal have kørepenge derfra. Lærlingene kommer rundt i samtlige
afd. I løbet af deres læretid.
Trods protest fra samtlige tillidsmænd i klubben vil firmaets ledelse
ikke ændre på at alle nystartede
lærlinge kun får et års kontrakter
som i næsten alle tilfælde bliver
lavet en restlæreaftale med firmaet,
Anette kontakter dem en måned før
deres kontrakts udløb for at lave en
ny kontrakt, eller tilbyde dem ansættelse ved endt læretid hvis det
er muligt.
Firmaet har også prøvet at blande
sig i akkorderne for at få akkordindehaverne til at give lærlingene
mere i akkordforskud. Hvis vi svende får 40kr. så skal lærlingene have
20 kr. lød forslaget selvom firmaet
ikke har ret til at blande sig syntes
jeg det er et godt signal de sender.
I januar i år skete det jeg altid har
håbet på at firmaet ville tale med

klubbens ungdoms-sekretær, i stedet for altid via tillidsmanden, firmaets kvinde på posten Anette
Stones inviterede mig til et møde
om en læring der havde det svært,
mødet blev desværre aflyst pga.
sygdom men jeg fastholdt mødet i
firmaet da jeg havde rigeligt af ting
jeg gerne ville vende med hende. Vi
kom ind på ny lærlingebog, lærlingenes dag, betaling for fridag vedr.
boost din udd. 24 til 26 juni i Hadsten, alle disse ting var vi enige om
men de skal først i hr-udvalg, så
må vi håbe de snart holder et møde
og syntes de er lige så fantastiske
som vi syntes.
Firmaet har længe ønsket at lærlingene kan komme over i en anden
afdeling hvis f.eks. Valgt specialet
køleteknik så skal det være muligt
at køre med en vvs-svend i 14 dage
for at se hvordan det foregår.
Det skal være frivilligt og der skal
udarbejdes klare retningslinjer med
tillidsfolk før det overhovedet kan
lade sig gøre.
Lærlinge klubben har også haft sit
helt eget kulturelle indslag vi tog til
Tåstrup for at skyde Hard Ball,
trods lidt finregn var det et godt
arrangement som foregik i september.
Vores gamle lærlingeformand stoppede kort tid efter, så vi stod igen
uden lærlingeformand men ved
klubbens-julefrokost fik jeg overbevist Viktor om at det var en god ide
at blive den nye lærlingeformand,
så Viktor har været på posten siden

14 januar hvor vi holdt vores første
bestyrelsesmøde i år.
Firmaet er endelig begyndt at fejre
alle lærlingene ved en reception i
firmaet her må de have 20 deltagere med, så vi vedtog at vi som klub
også vil være til stede med en lille
gave til den stolte lærling.
Vi indgik en aftale med klub 37 i
sommers om at der kun er en ungdoms-sekretær i de to klubber, men
nu er de blevet usikre på deres
valg, da de ikke var blevet informeret om hvad der foregår, det har vi
nu gjort så vi håber at vi fortsat kan
være enige om kun at have en.
På ungdommens vegne Ib

Orientering fra A/S.

Medarbejderpræsentant Tonny
Haurholm.
2015 var året hvor der skete forandringer. Nu skulle vi for alvor se om
projektet med at lægge de 3 områder, El-VVS-Ventilation sammen,
faktisk var en god ide.
Flere afdelinger skulle lægges
sammen, og mange måtte flytte fra
tidligere adresser til nye.
Målet var at gøre os store i de større byer, som Ålborg, Århus, Odense
og København.
Kort sagt der blev flyttet meget
rundt i starten af året.
I Århus blev der oprette et Teknikhus. Det betød, at Kemp & Lauritzen A/S nu havde en størrelse som
gjorde, at vi kan udføre alle opgaver inden for El-VVS og ventilation.
I Odense måtte vi se os om efter
en ny adresse, da kommunen skulle
bruge den grund, som vi låg på. Vi
fandt en ny adresse, og den er ved
at blive indrettet til Teknikhus.
Har sammenlægningen så gjort, at
vi også kunne opnå et bedre resultat ??
Det er året 2015 ikke et retvisende
billede for.
Flytninger og nyt indrapporterings
system har i den grad også givet
problemer.

Vi har også i A/S bestyrelsen fulgt
udviklingen af det nye løn og indrapporterings system. Det har til
tider også givet os nogle grå hår i
hovedet.
Problemer med manglende månedsrapporter og system nedbrud
har flere gange været et emne i
bestyrelsen. Det nye system er et
emne, som bliver taget op på alle
vores møder, ind til det er løst.
Men trods de problemer, som jeg
har beskrevet, er det da lykkes at
komme igennem året på en god
måde.
Modet er der stadigvæk, og jeg
fornemmer, at der stadigvæk er et
vist håb for, at vi nok skal komme
ud af det på en god måde for alle
medarbejderne i Kemp & Lauritzen
A/S.

Forslag til generalforsamlingen 2016.
Bestyrelsen har følgende forslag:
1:
Nedsættelse af festudvalg.
2:
Der afsættes 20.000 kr. til lærlingearbejde i klubben. Beløbet tages af egenkapitalen.
3:
Der afsættes 20.000 kr. til de gamle drenge. Beløbet tages af egenkapitalen.

Skovtur 2016
I år går klub skovturen til koldkrigsmuseum
Stevens Fortet.

Program:
Kl. 9.00 i Enghaveparken hvor vi starter med lidt kaffe og morgenbrød.
Kl. 10.00 Køre vores bus os til Stevens Fortet.
Kl. 11.40 Er der rundvisning på fortet hvor vi bliver delt op i 3
hold, husk at tage passende tøj med da der kan være lidt køligt, ned til 10° rundvisningen vare ca. halvanden time, og nej
vi får ikke lov til at afprøve kanonerne 
Kl. 13.30 Køre bussen os til Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov
Kl. 14.00 Spiser vi frokost
Kl. 17.00 køre bussen os tilbage til København
Derefter er programmet åben

Betaling og tilmelding.
Hos Ib Hesselholdt
Eller MobilPay / Swipp på tlf. 2144 2245
Eller indbetaling på klub konto 5338 0639501
Pris 150 kr. for svende og 50 kr. for lærlinge
Gamle drenge deltager gratis tilmelding hos
Johnny Kressner tlf.3022 3929

Der indkaldes til
generalforsamling
Torsdag den 10-3-2016 KL. 16.00
I DANSK EL-FORBUND KØBENHAVNS AFDELINGS LOKALER,
TIKØBGADE 9 2200 KØBENHAVN N.

1.
2.
3.
4.
5.

DAGSORDEN
Valg af dirigenter.
Beretning.
Regnskab.
Indkomne forslag.
Valg.
A. Valg Ungdomssekretær. Ib Hesselholt
B. Revisor. Kurt Schøller

Forslag til dagsordens punkt 4, indkomne forslag, skal være bestyrelsen i
hænde senest d. 25/2-2016
Der vil fra kl 15.00 være en bid brød og øl/vand
Med venlig hilsen
Tonny Haurholm
Email.tha@kemp-lauritzen.dk
Tlf. 2088 1707

Se vores
hjemmeside
www.klub-kl.dk

