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Beretning fra Klub-kl. 
Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm 
 
Endnu en beretning om arbejdet i og omkring klub-kl. 
En beretning hvor jeg som tidligere vil starte med at betragte den verden som vi P.T. 
befinder os i. En betragtning, som på nogle af synspunkterne, kun kan stå for min egen 
regning. 
 
Ny regering. 
Danmark fik i efteråret en ny regering. En regering bestående af Venstre, Konservativ, og 
Liberal Alliance. En mindretalsregering, som er afhængige af deres samarbejdspartner DF. 
Derfor kom det ikke bag på nogle, at noget af det første der blev talt om var at forlænge 
tidpunktet for, at kunne trække sig tilbage og gå på pension. Der blev talt om, at lægge 
op til yderligere et år på, uden at tage hensyn til folks arbejde, eller nedslidning. 
For os som elektrikere må man sige, at vi høre til den gruppe, som er nedslidte når 
pensionsalderen opnås. Derfor håber jeg på, at man i stedet for at tale om forlængelse 
taler om nedslidning. Jeg vil håbe for vores kollegaer, at de også kan få nogle gode år, når 
de kommer på pension. Vi skal ikke acceptere, at vi høre til en gruppe der ikke får de 
samme antal år på pension, som Direktøren. 
 
Verden. 
Her oplevede vi igen flere attentater bla. I Berlin op til Jul, hvor en mand kørte en lastbil 
ind i et jule marked. Flere mennesker blev dræbt, og mange blev såret. Dette var kun et af 
flere attentater i 2016. Man kan kun endnu engang undre sig over hvad der får nogen til 
at gøre det.? 
Det man også kan undre sig over er det stigende fremmedhad der bliver mere og mere 
synlig i hele Verden. Et Storbritannien, som vælger at melde sig ud af EU, hvor en stor del 
af befolkningen bla. giver indvandringen skylden. Et Frankrig, Belgien, Holland og 
Tyskland, hvor partier, der ønsker indvandringen i EU strammet op vinder flere mandater 
end jeg syntes er betryggende. 
Et USA, der får en ny Præsident ( Trump ), der ønsker, at bygge en mur op mod Mexico, 
samt mere eller mindre lukke grænserne omkring USA. 
Det får mig til at tænke på en mur der blev revet ned i Tyskland, hvor glade vi alle på den 
tid i verden var over det. 
Andre steder hvor en mur giver anlæg til ballade, kan nævnes Israel, hvor det bestemt 

ikke er lykkes at blive mere enige selvom de har en mur mod Palæstina. 
 
Fagforeningen. 
 
I Dansk El-forbund København har der også været en del forandringer. 
Vores bestyrelsesmedlem IB har på vores møder været god til at komme med en grundig 
orientering herfra. Sidste forår startede Lars Bæk som ny formand. Lars Kræmer startede 
som ny sekretær i afdelingen. Mange af de ansatte er holdt op og nye er kommet ind. 
Et nyt hold er sat, og jeg ser frem til et forsat godt samarbejde med dem. 
 
I 2016 blev der afholdt Topmøde for TR/AMR i Dansk el-forbund. 
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For klub-kl var vi mange der deltog, og derfor forsøgte vi os, at komme i så mange 
forskellige workshop som muligt. Jeg selv deltog i workshop om Pension, hvor Pension 
Danmark var til stede. Jeg deltog også i en Workshop om EBA ( det nye opmålings 
program) som har erstattet LPK. 
På Topmødet var der også tid sat af til de enkelte firmaer, som er landsdækkende til at 
tale sammen. Vi blev derfor samlet med resten af TR/AMR i K & L. Vi havde en god debat, 
hvor vi startede med at præsentere os selv, og derefter tale om vores problemer og 
erfaringer med firmaet. Der blev på mødet besluttet, at Peter (Hvidover) og jeg skulle stå 
for et fællesmøde for el TR i K & L. Dette møde blev afholdt i Odense d 25-1-2017.  
På Topmødet blev det også vedtaget, at et værn mod social dumpning i form af 
kædeansvar også for underentreprenør, samt en hævelse af minimumslønnen var nogle af 
de krav der skulle stå fast på ved de overenskomstforhandlinger, som løber af staben lige 
nu. 
Der blev også talt om vigtigheden i at så mange som muligt stemmer ved vores 
overenskomst resultater.  
 
 

Derfor husk at bruge din 
stemme ved OK. 
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Fællesklubben 
 
Der blev afholdt et møde den 25/-2017 i Odense, hvor Tillidsrepræsentanterne for Elektrikerne var 
indkaldt. Vi havde et flot fremmøde, og det var næsten alle som var repræsenteret. 
Vi talte om de foranstående lønforhandlinger med firmaet, og besluttede, at vi skulle holde 
hinanden orienteret om hvordan det gik rundt om i firmaet. Vi besluttede, at sætte Torben 
(Roskilde) på opgaven som tovholder. Det vil sige, at alle rapporteret ind til ham om forslag og 
eventuelle resultater. 
Vi havde også et forslag om en fælleskub for elektriker på dagsorden. Vi blev enige om, at man 
hver især vendte idéen om en fællesklub med sin klub, samt eventuel økonomi skulle aftales på et 
senere tidspunkt. 

 
Lønforhandlinger. 
 
Der var igen et meget mærkeligt forløb lønforhandlingerne med firmaet i 2016. 
Service i Hvidover var startet tidligt ud, og havde allerede forhandlet flere gange uden resultat. De 
forskellige tillidsrepræsentanter for vores afdelinger i klubben prøvede endnu engang, at forhandle 
for deres afdeling. På adressen i Hvidover, fik vi besked om, at man ønskede at forhandle med 
samtlige områder for el på adressen sammen. Man ønskede også at det skulle gælde for 
Slotsholmen og Lufthavnen. 
Det betød derfor, at afdelingerne Service, Slotsholmen, Lufthavnen, Pharma og Entreprise skulle 
forhandle sammen. 
Firmaet stillede med fire forhandlere og det gjorde vi også. 
Vi havde svært ved, at komme til et resultat, og da forhandlingerne i de andre afdelinger kørte 
meget af sporet, besluttede vi os både i klub-kl og i klub 37 at indkalde kollegaerne til et møde 
for, at præsenterer dem for de resultater, som låg på bordet. 
Mødet blev afholdt i Tikøbgade, og der var fuldt hus. Det var en af de gange, hvor man skulle lede 
efter en parkeringsplads hvis man var sent på den. 
Kollegaerne gav os på mødet en opgave, som skulle løses. Forhandler blev valgt. (Peter, 
Flemming og Tonny).  
Det lykkes os dagen efter, at nå til det resultat, som nu er gældende. 

 

Der skal for Klubben lyde en tak for opbakningen på mødet. 
Uden jer var vi ikke nået så langt. 

 
Vedr. Lønforhandlingerne 2017, har vi allerede sendt et brev til firmaet hvor vi beder om en 
lønforhandling, da vores aftale udløber 1/3-2017. Vi har også foreslået, at man forhandler de 
grundlæggende satser fælles, og eventuelt specielt for ens afdeling for handles lokalt. 
Firmaet har i skrivende stund kun svaret på en af delene, nemlig at de ønsker at vendte med 
forhandlingerne til efter overenskomsterne er på plads. 
 
HSU/Samarbejdsudvalget i København. 

 
2016 var året hvor der blev oprettet et hoved SU. Efter mange års forgæves forsøg på at få 
firmaet til at se muligheden i et hoved SU, lykkes det at få det oprettet i 2016. Det første møde 
blev afholdt i efteråret 2016, der blev der nedsat nogle udvalg, så som arbejdstøj, lærlinge/elev, 
efteruddannelses, fraværd og medarbejderhåndbog udvalg. De fik til opgave, at afholde et møde 
for at lave et kommissorium for det videre arbejde inden næste møde i HSU. Det blev gjort, og 
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resultatet blev fremlagt på seneste HSU møde i dec. 2016. For klub-kl´s side lykkes det os, at få 
kollegaer ind i samtlige udvalg.  
 
Samarbejdsudvalget i København har ligeledes afholdt møder i 2016. her har vi blandt andet haft 
online Laus kursus oppe på programmet. Vi har igen stillet os uforstående over for hvorfor firmaet 
stadigvæk forsætter med dette. Vi havde den opfattelse, at vi skulle have evalueret forløbet fra 
sidst inden man bare forsatte.  
Kursus i dansk retskrivning har også været vendt i SU København. Dette har været et tilbud til 
vores kollegaer på adressen i Hvidover. 
Jeg føler, at det lokale samarbejdsudvalg i København (SU København) er kommet godt fra start, 
og jeg kan med ro i maven give næstformandsskabet videre til Peter (Klub 37 Hvidover), som vil 
varetage jobbet det næste år indtil en anden skal vælges. 
Dette er fordi vi i SU København på b-siden har besluttet at lade næstformandsskabet gå på skift 
med et år af gangen. 

 
Arrangementer i klubben. 
 
I 2016 har vi igen haft arrangementer, som vi plejer. 
Et sommerklubmøde med grill af pølser og brød var igen en god måde at samles på. 
Skovturen gik i 2016 til stevnsfortet, hvor vi fik en rundvisning i de mange underjordiske gange og 
et indblik i hvordan fortet engang fungerede under efterkrigstiden mange bekymringer. Vi blev 
hentet på Enghave plads, og blev kørt i bus til Stevnsfortet.  
Efter vores rudvisning blev vi kørt til Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov, hvor der blev serveret 
frokost. Vi blev derefter hentet og kørt tilbage til Enghave plads. 
Hele dagen skinnede solen, og det var et rigtig godt arrangement. 
Årets Banko i november blev ligeledes afholdt. Her var det dog en overraskelse, at maden før 
banko udeblev, og vi måtte derfor bestille ret mange Pizzaer. Jeg tror, at Pizza manden blev ret 
glad, da han lige skulle aflevere mange et sted. 
Bankospillet blev afholdt med vores sædvanelige opråber Ib, og vi havde denne gang valgt, at 
korte nogle af spillene fra så det ikke blev en midnats forestilling. 
Men en hyggelig aften blev det. 
Klubbens julefrokost blev afholdt d 15/12 2016, og det blev som altid et godt arrangement. Så 
derfor skal der lyde en tak for mig til alle dem som har været med i festudvalget, samt alle deres 
medhjælpere. Vi glæder os til jeres arrangementer i 2017. 
 

 
Forsøg på sammenlægning af Klub-kl og Klub 37. 
I sidste års beretning stod der også, at klub-kl og klub-37 arbejdede på en sammenlægning. Det 
gør vi stadigvæk, og jeg håber, at det en gang i fremtiden lykkes. 
To El-klubber på en arbejdsplads er efter min mening ikke en god og holdbar løsning. 
Men for nu, at være noget konkret, så har vi forsøgt, at finde en løsning, men endnu en gang ser 
det ud til at være gået i hårknude. Derfor foreslog vi, at en uvildig mægler kunne være en 
løsning. Vi fra Klub-kl forslog, at Morten Rude kunne bruges som mægler. Morten arbejder dog i 
entreprise, men er en person, som ikke er tilknyttet de to klubber, men er en del af DEF KBH 
afdelingen. Derfor var han kendt og respekteret af begge klubber. 
Klub 37 ønskede dog ikke Morten som mægler, men gik ind for forslaget om en uvildig mægler.Vi 
overlod derfor det vider forløb til klub 37. Vi har siden hen fået DEF ind i processen, og vi er 
blevet lovet en underviser, som kan hjælpe de to klubbestyrelser vider. 
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Entreprise afdelingen 
Entreprise afdelingen har også i år været præget af nogle få opgaver. Opgaven på Herlev service 
bygning, blev afsluttet, med en del utilfredshed blandt kollegaerne. En opgave på DTU Scion blev 
ikke færdig, da bygherre valgte, at smide hovedentreprænøren ud. Dette betød også, at vi som 
under entreprænør blev smidt væk. 
Et data center på Amager blev udført, og arbejdet på Amager bakke, samt Rigshospitalet forsatte 
hele året med mere eller mindre fart på. 
Entreprise afdelingen på landsplan havde dog et svært år. Opgaver i KBH og Århus gik ikke helt 
efter planen, og røde tal gjorde det igen svært for afdelingen. 
Opgaver i København i det kommende år for Entreprise Øst el, er følgende. 
Rigshospitalet Nordfløj, Amager Bakke, Herlev Steril central, Europa skolen, samt flere opgaver i 
pipelinen. Derfor håber jeg på et godt år for afdelingen, også på Landsplan. 

 
Højspænding Afdelingen 
Højspændings afdelingen blev i 2016 sammenlagt med infrastruktur. Firmaet ønskede derfor kun 
en TR for afdelingen. Tom og jeg indkaldte derfor til et møde med kollegaerne i afdelingen, for 
valg af ny TR. Da jeg ikke arbejder i afdelingen, stillede jeg ikke op. 
Tom blev valgt som ny TR for hele afdelingen. 
Derfor vil jeg ikke skrive mere, men overlade dette til Tom. 
 
Årsberetning 2016 infrastruktur sektoren 

Tillidsrepræsentant Tom Kristensen 
 
2016 startede hurtigt op med store forandringer, da flere afdelinger blevet slået sammen for at 
danne det nuværende Infrastruktur, vi gik fra at være mange mindre afdelinger, til at være 
firmaets måske største afdeling ind over nytåret. Disse sammenligninger har betydet en del uro i 
krogene, indtil den endelige struktur faldt helt på plads.  
 
I maj måned fik vi holdt et møde, så vi skulle få på plads, hvem der skulle være tillidsmand for 
den samlede Infrastruktur, da vi efter sammenlægningen af afdelingerne var 3 tillidsmænd i 
afdelingen og firmaet kun ønskede 1 og hvis nogen er i tvivl blev det Tom Mayland Kristensen der 
blev valgt for elektrikerne. 
 
Derefter gik arbejdet i gang med at få styr på alle kollegaerne, og det var ikke helt let, da det 
viste sig, at firmaet ikke selv havde styr på hvem der er hvem og hvad de er ansat som. Men med 
hjælp fra kasseren, skulle vi gerne være kommet på rette spor med kontakt oplysninger og 
lignende, så vi er ved at have styr på det.  Vores plan er at holde lidt flere klubmøder i 2017 så 
jeg håber at I vil bakke op om dette. 
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I forhold til arbejdsmængden har vi haft virkeligt travlt i 2016, og nogen gange for travlt, det har 
resulteret i, at vi ikke har fået skabt det overskud som vi ønskede og kun kommer ud af 2016 med 
et lille +. Et af vores problemer har været manglen på elektrikere, det gjorde at da vi havde 
meget travlt, var vi nødt til at leje en masse elektrikere ind, desværre af svingende kvalitet og 
dette har udløst, at vi er kommet langt bagud på tid og kvalitet på flere projekter.  
 
Der har også været en svingende kvalitet fra vores projektlederes side af og det har selvfølgelig 
også en god del af skylden. 2016 blev også året hvor vi mistede Storebæltsbroen, som vi ellers 
havde driftet siden dens åbning i 1998, dette gjorde at vi fik tilført en masse dygtige elektrikere til 
at styrke vores andre arbejder.  
 
Det lykkedes også at genvinde Banekontrakten som omhandler højtalere og info skærme på alle 
stationer i Danmark, og i kølvandet på det kommer der en masse vedligeholdelses opgaver for 
DSB og Banedanmark.  
 
I forhold til kraftværkerne er det min fornemmelse, at de er ved at falde til ro igen og finde et 
normalt niveau efter et meget travlt efterår.  
 
På vejene har der også været travlt op til årsafslutning da vi stod med 2 motorvejsstrækninger 
som skulle afleveres til drift inden nytår, dette kom vi dog ikke i mål med, så vores arbejder på 
dem fortsætter et godt stykke ind i 2017.  
 
I 2017 skal vi have mere fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i afdelingen, da vi har haft et 
stigende sygefravær, samt flere arbejdsskader end normalt. Derfor er der blevet nedsat en 
projektgruppe som består af Arbejdsmiljørepræsentanten og Tillidsmanden som skal tage rundt 
og besøge alle kollegaer og pladser for at udfylde APV, lave eftersyn af stiger, El værktøj samt 
lave runderinger på byggepladserne og til sidst have en uformel snak omkring hvad i mener der er 
godt og hvad der er skidt, eller om i har nogle problemer som der skal tages hånd om. Denne 
rundering kommer vi til at lave 2 gange i 2017.  
 
Dette arbejde vil jeg se meget frem til, da jeg ikke kender alle dem jeg er tillidsmand for. 
vi ses derude  
 
Sikrings afdelingen 
Tillidsrepræsentant Nenad Savic 
 
Endnu et spændende og lærerigt år er gået. Vi fik lavet en 1årig lokallønaftale, og skal til at 
forhandle igen i år. Det bliver spændende og se hvad resultatet bliver.  
 
Vi har haft store udskiftninger i afdelingen, samt nogle opsigelser. Vi har meget at lave og søger 
folk. I vores afdeling har der været tale om at ansætte arbejdsfolk til at lave kabeltræk og 
opsætte føringsveje, pga. mangel på de fagligeudlærte elektrikere. 
 
Nu skal vi til at have overenskomstforhandlinger og derefter går vi i fuld sving med vores egne 
lønforhandlinger. Det bliver spændende og se hvad det hele ender med. 
 
Jeg ser frem til et spændende og lærerigt år. 
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Slotsholmen 
Jørgen Reuter, har desværre ikke sendt noget indlæg. 
 
Lufthavn 
Tillidsrepræsentant Christian Krogh Schubert 
 
Vi har i afdeling 426 afsluttet et år med udfordringer, både fagligt og menneskeligt. 
 
Fagligt:    
I lufthavns afdelingen, har vi desværre haft vores del af arbejdsulykker, hvor flere kollegaer er 
kommet til skade. Vi har derfor haft Susse fra QHSE på besøg og fået lidt hjælp til at forhindre 
fremtidige hændelser. 
 
Menneskeligt: 
I en så aktiv afdeling som vores, har vi haft en mindre udskiftning af kollegaer, hvor vi får nye og 
spændende kollegaer ind i flokken, men har også måtte sige farvel til gamle kollegaer. 
 
Vi har også kunne fejre en del runde fødselsdage, Theis Brinkland (30), Dennik Peto (30), Henrik 
Nielsen (50), Preben Wilken (50) – Stort tillykke til alle 
 
Arbejdsbeskæftigelsen har været som forrige år, meget blandet. I starten af året er der ikke så 
meget at lave, men efterhånden som året gik fik vi flere opgaver og sluttede året af med fuld 
beskæftigelse. Af den grund ser vi frem til 2017 med positive forventninger 
 
Ncore  
Claus Tolstrup, har desværre ikke sendt noget indlæg. 
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LÆRLINGEBERETNING 2016 
Af Ib Hesselholdt 
 
Vi er rekordmange lærlinge i k&l pt. ca.36 stk. heraf er der ca. 23 der er medlem af klubben. 
 
Svendegilder: firmaet besluttede at lave ens regler for alle lærlinge så de bliver tilbudt et 
svendegilde i firmaet af to timers varighed, normalt i lounge no 4 på Roskildevej.  
 
Klubben er også med på en gave til lærlingen helt efter eget ønske til max 500 kr. det er normalt 
mig der repræsenterer klubben. 
Ved enkelte receptioner er der pinligt få til stede, så hvis du bliver inviteret til et svendegilde af 
din lærling så husk at møde op, så vi undgår flere pinlige svendegilder.  
 
Svendegilderne holdes på den sidst dag hvor lærlingen er i firmaet, altså ikke nødvendigvis på en 
fredag, lærlingen må invitere ca. 20 svende/familie til en hyggestund i firmaet, de eneste der altid 
inviteres er Anette Stones, mig og eventuelt afdelingsleder for den afdeling lærlingen sidst var 
tilknyttet. 
 
Kørepenge:  
Alle lærlinge er ansat i teknikhus København (Hvidovre) og skal have kørepenge & rejsevejtid 
herfra. Det kan godt give lidt forvirring når svendene i f.eks. Sikring alle er tilknyttet Albertslund, 
eller i entreprise hvor vi er ansat i Hvidovre men kørepengeadresse i city. Men gå ind på 
rejseplanen, her finder du den tid det tager fra Hvidovre til den arbejdsplads/mødested samt 
prisen. 
 
Der er en sag, hvor svenden nyder godt af sin bil så han ikke vil ikke have kørepenge, lærlingen 
bliver samlet op i Roskilde, for så at køre med i arbejdstiden til arbejdspladsen, her har lærlingen 
fejlagtigt ikke fået kørepenge fra Hvidovre til Roskilde. Så husk det selvom du ikke får kørepenge, 
skal din lærling måske have det!  
 
Hoved lærlinge samarbejdsudvalg/SU –  
et underudvalg under hovedsamarbejdsudvalget/HSU: 
Jeg er blevet valg ind i dette SU. her skal vi presse på for at få HR-gruppen til at udgive en ellers 
næsten færdig lærlingevelkomst bog, den har været næsten klar siden sommeren. 
Man kan se sådan et nyt SU fra to sider, den negative hvor man skal have alle ting, også dem 
man er enige om, med i udvalget som sjældent holder møder, og derved er endnu en syltekrukke, 
eller den positive (som jeg ser det) en god mulighed for at få indflydelse på alt lærlinge stof. 
Vi skal også i den kommende tid have gang i en ny lærlingebog, så lærlingene bedre kan 
dokumentere hvad de mangler at lære, den gamle udgik desværre før der var en ny. 
Lærlingeudvalget vil også arbejde på en lærlinge tur i 2017 
 
Det var alt for denne gang vi ses på generalforsamlingen Ib Hesselholdt 
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Sikkerhedsberetning. 
 
Så er det igen blevet tid at fortælle om hvad der har rørt sig inden for arbejdsmiljøet i Kemp & 
Lauritzen. 
 
Så er vores arbejdsmiljøorganisation faldet på plads, tog næsten 2 år at komme i mål. 
Nu er det kun hårdt arbejde at få skuden på ret kurs igen. Selv vores direktør talte om sikkerhed i 
hans nytårstale. Så det kan kun blive godt år for arbejdsmiljøet i K&L.  
 
 

Et af de helt store opgaver er,  
at vores ulykkesfrekvens er tårn høj i 2016. 

 
Vi har med ca. 2100 ansatte næsten ramt 200 ulykker,  
der har været få gengangere . 
Det er 200 ulykker med mere en dags fravær.  
Vores lærlinge nået næsten, at hver femte kom til skade. 
Man har lavet en opgørelse på tallene fra 2015, der viste  
at hver ulykke koster K&L ca. 17.000,- kr. pr. stk. 
Mange af ulykkerne er snubleskader hvorfra der kommer skade på ankel og knæ. 
Vi har i HAMU (HovedArbejdsMiljøUdvalget) sat et lidt dristigt mål, at ulykkerne skal reduceres til 
det halve, der er ikke sat årstal på hvornår dette mål er forventet. 
Der er allerede blevet søsat nogle tiltag, vores lærlinge har været til en sammenkomst med vores 
arbejdsmiljøkoordinatorer, hvor de fik en lille opsang. 
Men det er endnu vigtigere at de svende og formænd de går sammen med viser sig som nogle 
rigtige støbninger og viser hvordan man skal gøre tingene rigtigt og ikke springe over hvor gæret 
er lavest. 
Når man er ny og uerfaren, så efteraber man de andre, også de forkerte holdninger til 
arbejdsmiljøet. 
Der er også blevet genopfundet et stykke papir med ordet risikovurdering, hvad er nu det for et 
fyord. 
Vi bruger det allerede, bare ikke når vi er på arbejde. 
Vi bruger det i trafikken, vi holder øje med de øvrige trafikanter. 

Vi bruger det i hjemmet, tør jeg spise maden konen har lavet og få dårlig mave . 
Det ville være rigtigt godt hvis alle får lavet en risikovurdering inden de går i gang med arbejdet.  
Med denne simple tankegang kan vi reducere ulykkerne. 
Det allervigtigste i K&L er, at vi får en kultur på arbejdspladsen hvor det er ok at sige fra. 
Der er ingen der skal føle sig presset til noget man ikke kan håndtere. 
Vi er trods alt kun mennesker. 
 
Eftersyn af stiger, el-værktøj og andet værktøj. 
Det kommer vel ikke bag på nogle at de ting skal efterses. 
Stiger skal minimum efterses 1 gang om året, de skal før vært brug kontrolleres. 
Motordrevnet el-værktøj skal minimum efterses 1 gang halvårligt og ligesom stigerne skal de også 
kontrolleres ved vært brug. 
Momentnøgler skal også testes 1 gang årligt, dette gøres hjemme på lageret på Roskildevej 12. 
Det er især de små momentnøgler der bliver fejlramt. 
Der har været en heftig debat omkring eftersyn af stiger og el-værktøj, der er stadigvæk ikke 
kommet noget fra firmaet hvordan det skal gøres. 
Men en ting er sikkert, det skal laves og det skal på en eller anden måde være sporbart 
(nedskrevet).  
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Vi er i Infrastruktur begyndt her i februar måned, at tage ud til montørerne og lave en kontrol af 
servicebilerne, stiger og el-værktøj og få en formeld snak omkring trivslen i afdelingen. 

Der vil også komme besøg på de mange pladser i kraftværkssektoren . 
Det er et samarbejde med ledelsen om at højne sikkerheden og arbejdsmiljø i afdelingen. 
Det er for engang skyld rart når det er ledelsen der presser på. 
 
Der har kun været afholdt et møde i fraværsudvalget, det er ikke godt nok. 
Det virker som om det er en varm kartoffel, ingen vil tage fat om roden og gøre noget ved det. 
Lidt data: 
I min afdeling brugte vi i 2016 3,5 mil. på fravær (alle uproduktive timer minus ferie). 
Vi var ca. 170 ansatte, det svare til at vi skulle lave en omsætning 35-40 mil. med det lave 
dækningsprocent der er pt. 
Vi bliver nød til at få en dialog omkring fravær, måske er manglende trivsel årsagen.  
Jeg ved ikke om en fraværssamtale med den daglige leder er den rigtige løsning, vi skal måske 
tænke ud af posen og finde en mere uvildig person. 
 
Husk altid: 
HELT UD HELT HJEM. 
 
Tak for denne gang. 
Kristian Faurholt 
2228 1134/3166 6879 
 
 
 

Forslag til Generalforsamlingen. 
 
Forslag 1. 
Nedsættelse af festudvalg. 
 
Forslag 2. 
Kontingentnedsættelse fra 83 kr. til 75 kr. pr måned. 
 
Til Generalforsamlingen 2017, laver kasseren et forbrugshjul, der viser hvad jeres kontingent går 
til. 
Forslag 2. 
 
Der arbejdes fortsat for at oprette en fællesklub i Kemp & Lauritzen. 
Dette kan være i form af en ren El Fællesklub, eller omfatte samtlige faggrupper i Kemp & 
Lauritzen. 
Eventuelt økonomi skal afklares på en generalforsamling, eller en ekstra ordinær 
generalforsamling hvis/når dette bliver aktuelt. 
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Klubbens hjemmeside 
 
 

http://klub-kl.dk/  
 

 
 

Hej kollegaer og gamle drenge. 
 
Det ville hjælpe klub K&L meget, hvis i indtaster ændringer i personlige oplysninger, i formularen 
herover. 
 
Hvis i er usikre om klubben har de rigtige oplysninger liggende, er det bedre at indtaste dem alle, 

så skal vi nok sortere  
 
Meget gerne en privat mail og telefonnummer, så vi ikke er afhængige af K&L mail / telefon. 
Da tiderne jo bliver mere og mere digitale, ønsker vi at udsende så meget som muligt via disse 
medier. 
 
Dette sparer klubben for mange penge og tid i forbindelse med udsendelser af materiale, samtidig 
med at tingene er fremme uden ventetid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://klub-kl.dk/
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DAGSORDEN 
1. Valg af dirigenter. 
2. Beretning. 
3. Regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg. 

A. Kasserer. 
B. Uddanelsessekretær. 
C. Revisor. 
D. Revisorsuppleant. 
 

Forslag til dagsordens punkt 4, indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde 
senest d. 23/2-2017 

 

Der vil fra kl 15.00 være en bid brød og øl/vand 
 

Med venlig hilsen 
Tonny Haurholm 

 
 
 

mail.tha@kemp-lauritzen.dk 
Tlf. 2088 1707 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NccP4NYSVDu5DM&tbnid=Luhc8uyKLLyzLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lo.dk/kontakt/Bestilpublikationer/ErDuOK/8002_Klistermaerker.aspx&ei=ROUkUsmTNsnAtQamiYGABA&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNGSTb_0MSlkIl_a0INYWk656VVboQ&ust=1378235825495388

