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Beretning fra Klub-kl.
Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm
Endnu engang er det blevet tid til at lave en beretning. En beretning, hvor jeg vil komme rundt
om hvordan jeg som TR ser på Firmaet KL. Hvordan Klubben har fungeret, og hvor er vi på vej
hen, en beretning hvor jeg også vil komme med mit syn på beskæftigelse for elektrikere i
København.
De enkelte afdelinger vil som tidligere have mulighed for, at komme med deres eget indlæg.
Mangel på elektriker.
Mangel på elektrikere er igen blevet aktuelt. Arbejdsløsheden for elektriker ligger på landsplan
under 1%.
En udvikling, som i de kommende år kun vil udvikle sig til vores fordel. Firmaerne har i en for lang
årrække glemt at uddanne nok til faget. Vi kan derfor som elektrikere surfe rundt mellem
firmaerne. Vi kan løfte vores løn op.
Kampen om medarbejder foregår i højt tempo. Firmaer kan finde på at lokke kollegaer med en
bonus for at skifte over til dem.
Udenlandske elektrikere er nu ikke kun på metro byggeriget, men på flere pladser rundt om i
København. Det giver os som TR og fagforening en opgave med, at organiserer også de
udenlandske elektrikere, samt sikre ordentlige arbejdsforhold.

En opgave vi skal lykkes med.

En anden udfordring med mangel på elektrikere, er også ufaglærte. Firmaerne ansætter flere og
flere arbejdsfolk. Alt sammen for at bruge dem til at udføre elektriker arbejde.
Dette skal stoppes.
Arbejdsfolk er velkommen på pladserne, men de skal ikke udføre vores arbejde. Oprydning,
flytning af materialer, samt div. Forfaldende arbejde, som ikke er elektriker arbejde er de opgaver
de skal udføre.
Trods disse udfordringer er det kun positivt, at beskæftigelse er så højt for vores fag som den er.
Kemp & Lauritzen.
Kemp og Lauritzen fik et godt 2017. Et negativt 2016 er blevet vendt, og optimismen er vendt
tilbage.
Ny adm. Direktør er tiltrådt i august 2017.
Vi ser frem til et langt og godt samarbejde med ham. Vores forventninger er, at man i fremtiden
vil bruge TR organisationen mere end man har gjort tidligere.
Klubben.
Elektriker klubben har også i år haft flere arrangementer. Vi har afholdt sensommer møde med
Grill, Skovtur, Banko og julefrokost. Tak til alle der har deltaget, og tak til dem, som har været
med til at organisere arrangementerne.
Vi har også i 2016 afholdt klubmøder, og deltagelsen til disse har været positivt. Sidst da vi
afholdte møde i januar 2018 var fremmødet rigtigt godt, og det skal der lyde en tak for.
Klub 37 KL og Klub-kl, er tæt på at blive sammenlagt efter mange års forsøg, og hvis alt går som
forventede er de to klubber lagt sammen med virkning fra maj 2018.
Vi i klub-kl ser frem til at få afdeling teknik hus hvidover og afdeling pharma ind i klubben, og få
input på møderne også derfra.
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Samarbejdsudvalget.
Det lokale samarbejdsudvalg i København har efter min mening fungeret godt, og der har været
mange gode punkter oppe på møderne.
Underudvalgene nedsat af hovedsamarbejdsudvaget så som uddannelse, efteruddannelse,
arbejdstøj mfl. Har vist sig at være gået helt i stå. Mangel på referater og ikke afholdte møder
eller i det hele taget glemt at planlægge møder har været noget 2017 har været præget af. Dette

er noget vi skal ændre i det næste år.

Ny næstformand i det lokale SU i København for 2018 er TR Tom Kristensen afd. Infra struktur.
Lønforhandlingerne.
Endnu engang trak lønforhandlingerne i 2017 ud. Vi måtte starte med at forhandle enkelvis i hver
afdeling. Det resulteret i et meget tungt forløb, og forhandlingerne gik som bekendt i hårknude.
Trods en del besvær lykkes det for begge partner at finde en løsning.
Vi håber på et bedre forløb i 2018, og håber på, at vi kan afslutte forhandlingerne hurtigere og
dermed undgå et forløb som sidste år.
Derfor har vi i skrivende stund haft et møde med firmaet, hvor vi begge har givet udtryk for, at vi
skal undgå, at det ender på samme måde som sidst.
Afdeling 640 Entreprise.
I entreprise afdelingen har året været præget af mange ny opgaver. Opgaver på Rigshospitalets
nordfløj, amager ressource center, kmd data, Herlev steril central, og Europa skolen. Nye opgaver
i 2018 bliver også finger E i lufthaven, som skal udføres efter en stram tidsplan.
Mangel på formænd til opgaverne, har efter min mening været en udfordring i 2017. De gamle
formænd i afdelingen har nået en alder hvor de er enten gået på deltid, eller pension. Dette har
medført et hul, som skal udfyldes.
Den nye priskurant EBA er trådt i kraft, med udfordringer det giver, og jeg har foreslået, at man i
samarbejde med firmaet uddanner vores formænd i brugen af EBA.
Vedr. EBA har det i visse tilfælde vist sig, at den er billigere end den gamle priskurant. Derfor er
dette også et fokus punkt for vores fagforening, da man sammen har udviklet EBAén.
På mange af vores arbejdspladser er der krav om selvlysende arbejdstøj. Så for at undgå løse
veste, er der nedsat et udvalg, som skal kigge på arbejdstøjs ordingen i vores afdeling. I udvalget
deltager også VVS, da den nye ordning kommer til at gælde for alle.
Et værktøjsudvalg i entreprise er også under opsejling, og jeg ser frem til at deltage aktivt i dette.
Entreprise afdelingen får et travt 2018 og jeg ser frem til at flere kollegaer bliver ansat, når
opgaverne skal udføres.
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Infrastruktur sektoren

Tillidsrepræsentant Tom Kristensen
2017 blev et meget blandet år for Infrastruktur, vi måtte sige farvel til vores sektor chef Peter
Wensel lige som vi havde startet op på lønforhandlingerne, samt en del forskellige afdelingsledere
og projektledere igennem hele året, da der har været omstrukturering af flere omgange.
Det har betydet at der har været meget flyttende rundt på gangene for kontor personalet men det
lader til at der er faldet ro på. Alle stillinger er ved at være besat og vi kan se frem mod 2018 med
styr på strukturen.
Vi har i hele 2017 haft meget travlt over hele paletten da ordre bøgerne var fyldt helt op og lidt til,
det gjorde det ikke meget lettere at vi 1/9 overtog en kontrakt med Dong fra Bravida (Dong
Day2015), denne drift kontrakt gjorde at vi var nødt til at få fat i en masse dygtige montører i et i
forvejen presset marked, det lykkedes og vi er kommet godt i gang med kontrakten.
Ved udgangen af 2017 udløb vores kontrakter med Vejdirektoratet og de kollegaer som var vant
til at arbejde på vejene skulle ud på nye jagtmarker i Infrastruktur og prøve lykken. I vores bane
afdeling har de haft rygende travlt hele året, med en del forskellige projekter samt driftsopgaver,
så de var glade da der blev frigivet kollegaer fra vejen.
På kraftværkerne har vi ikke haft gang i de vilde kæmpeprojekter, men vi har haft en del mindre
projekter samt driftsopgaver at tage os af, og hen imod årsafslutningen har der været en lidt
dalende aktivitet, da vi i starten af 2018 skal forsøge at genvinde kontrakten med Dong.
I 2017 har vi ekstra opmærksomhed på arbejdsmiljø og i starten var Kristian Faurholt og jeg på
en rundtur og lave el eftersyn af værktøj og kontrol af jeres stiger, samt APV på firmabiler,
samtidig lavede vi også sikkerheds rundering på pladserne vi var ude at se.
Lønforhandlingerne endte også i hår knude, dog lidt værre end i 2016 da i valgte at nedlægge
arbejdet, heldigvis var det kun i et par dage, så fik vi gang i forhandlingerne igen og kom i mål.
Lige om lidt går vi i gang med lønforhandling igen, så må vi håbe at vi slipper for alt den ballade.
Vi ser frem imod et spændende 2018 der desværre er startet lidt sløjt ud i forhold til
arbejdsmængden, men det skulle gerne blive bedre.
Kristian og jeg vil igen tage på tur rundt og besøge jer alle sammen og det ser vi meget frem til.
Der skal også være valg af medarbejderrepræsentanter til Axel Muusfeldt fonden samt A/S
bestyrelsen, så husk at få stemt.
Jeg vil gøre 2018 til året hvor det sociale er i højsædet, så jeg håber at se jer alle sammen i løbet
af året til et socialt arrangement, da jeg mener det er vigtigt at vi også mødes uden uniformen på
:-)
Sikrings afdelingen
Tillidsrepræsentant Thomas Ross
I sikringsafdelingen er der i 2017 kommet en ny TR
som hedder Thomas. Nenad valgte efter nogle år på
posten at trække sig, men der skal fra klubbens side
være et tak til ham for den gode indsats, som Nenad
har lavet i sikring.
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Slotsholmen
Tillidsrepræsentant Jørgen Reuter
vi er kommet godt i gang med vores nye kontrakt med Bygningsstyrelsen(den er blevet 2/3 større
end den var før).
Vi har 2 overmontører der har valgt at gå deltid(pga. de er kommet op i årene).
vi får en ny d.1.3.18
så kommer der et par nye kollegaer i marts.
Vi har også sagt farvel til et par stykker.
Vi kom ud af sidste år rimelig tal på bundlineren og har en stabil ordre tilgang så vi håber at 2018
kommer til køre lige så godt.
Vi er pt. 22 mand og 4 lærlinge

Ncore
Tillidsrepræsentant Claus Tolstrup

Her i NCORE har vi haft et travlt år.
Til at begynde med så stod det i lønforhandlingens tegn, som de fleste nok husker så endte det i
hårdknude, og I kollegaer valgte at stå sammen, og vi endte med at finde en løsning som nok ikke
var opnået uden jeres opbakning.
Arbejdsmæssigt har vi haft et travlt år, som har resulteret i en del nye kollegaer - I skal bydes
velkommen her i NCORE. Jeg håber at vi får lige så meget at lave her i det nye år, og at vi vil
forsætte med at få nye kollegaer.
Til information til de nye (og gamle), så kan man gå ind på klub-KL's hjemmeside og indtaste sine
oplysninger, såsom mail etc. Klubbens hjemmeside er www.klub-kl.dk
Nu hvor jeg snakker om Klubben, så vil jeg opfordre alle til at møde op på vores klubmøder, så i
kan høre hvad der sker i firmaet, samt møde en kollega.
/Claus Tolstrup tillidsmand NCORE tlf. 2445 8509
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Lufthavn
Tillidsrepræsentant Christian Krogh Schubert
Arbejdsbeskæftigelsen har været som forrige år, meget blandet. Vi har stor sag med udbygning af
CSC, Sikkerhedstjek for passagerer, som har haft en god konstant bemanding. Ligesom
forberedelser for udbygning ind i lufthavnen, hvor omlægning af kabler i hundredvis kommer på
tale, hvis ikke tusindvis. En passagerbro er i gang for at gøre turen nemmere, fra metroen til
sikkerhedstjek. Og mange sager endnu. En af de store sager Terminal E, som bliver en total
enterprise følger vi spændt, pga. størrelsen af projektet er den landet i enterprise afd.
Vi har også kunne fejre Preben Wilken 25 års Jubilæum, tak for de mange år.
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 også at vi har måtte sige farvel til gamle kollegaer.
Vi siger også velkommen til en ny Arbejdsmiljørepræsentant John Nielsen, han tager over for
Daniel Bak.
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. Enkelte vender tilbage som svend.
Jeg ser frem til et spændende og lærerigt år.
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LÆRLINGEBERETNING 2018
Af Ib Hesselholdt
Efter mange år på posten som uddanelsessekratær for klub k&l trækker jeg mig nu tilbage,
forhåbentlig er der en ny der vil tage over.
I 2016 blev jeg valgt ind i hsu-lærlinge, de har holdt et møde i november 2016, i sommers kom
der et stort bud på det kommende lærlingearbejde, på mail, vi elektrikere forlangte et møde men
det blev kun til mail og telefonkomentarer, hvor nogle fejl blev fjernet, siden er meget blevet
udført.
Lærlingeafdelingen er blevet nedlagt så alle lærlinge nu tilhører en afdeling (entreprise, encore,
sikring, service, mm) det skulle bringe lærlingene tættere på afdelingen, er håbet.
I afdelingen har de en mentor, en overmontør, som skal følge dem gennem hele læreforløbet,
også når de er udlånt til en anden afdeling. Det vil sige flere der kan tage ansvar for lærlingens
læring, men det er fortsat Anette der er øverst på lærlinge området.
Tidligere var det kun Anette der kunne ansætte en lærling men det er nu muligt at ansætte
lærlingen direkte i afdelingen, så må afdelingen måske lave en fuld kontrakt, fremfor en på kun et
år? man har da lov at håbe!
Der er lige nu lidt forvirring om alt det nye med mentorordningen, ny kontrakt med den nye
afdeling, som vælges ud fra ønsker i uddannelsen. Er det stadig adressen i Hvidovre der er
lærlingenes kørepengeadresse? Nej det må være den nye afdelings adresse der er afgørende,
altså Ncore & sikring i Albertslund, service city fra Slotsholmen, lufthavnen resten må fortsat være
fra Hvidovre.
Husk at lærlinge ikke kan skifte kørepenge-adresse som os andre!
Klubben bliver fortsat inviteret til et to timerssvendegilde, normalt i Albertslund hvor Anette
sidder, det afholdes på dagen for kontraktens udløb, så det er tit midt i ugen, vi giver en gave
som lærlingen selv har valgt.
Jeg er begyndt at få meddelelse om nystartede lærlinge, de får et velkomstbrev med aktuelle
arrangementer i klubben. Lærlingene skulle have haft deres helt eget arrangement et gokart løb
med spisning, men med kun en tilmelding blev det aflyst. Vi har lært at der skal arbejdes mere
end blot at sende en invitation ud, der skal foretages en rundringning til alle lærlingene, dette har
vi tænkt os at afprøve til et klubarrangement som skovturen i år der løber af stablen lørdag 9/6.
Jeg er jo også aktiv i def Kbh., her har vi fra sommeren 2017 besøgt alle grundforløbene (gf2) det
er mange ca. 6 klasser på tec-frederiksberg, to i Ballerup to på NeXT Emdrup & en i Ishøj, jeg og
Anders fra forbundshuset fortællerlidt om at søge læreplads, sikkerhed samt løn mm. Hovedforløb
1 (h1) er vi igen begyndt at besøge efter en pause på hele 2017, det skyldes uenighed med
forbundet som ville have Karen til at deltage, men det har hun ikke tid til, så lærlingene måtte
nøjes med forbundet.
Karen er begyndt at have kontortid på tec i bygning 5 på anden sal, næsten hver onsdag, her er
man velkommen også som voksen på efteruddannelse, Karen tager gerne imod hvis hun har tid!
Så med alle disse besøg skulle vi meget gerne komme op på 95% organiserede, per januar i år er
vi80% lige nu er der også plads til forbedring hos os ud af 40 mulige er vi 24 medlemmer.
Vi ses på generalforsamlingen hilsen Ib Hesselholdt
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Arbejdsmiljø beretning.
Amr. Repræsentant Kristian Faurholt.
Hej, så er det igen blevet tid årsberetning for det forgangne år.
Antallet af ulykker i K&L er noget der har fyldt godt de sidste år.
Vi havde i HovedArbejdsMiljøUdvalget (HAMU) i 2016, sat et
mål med at få halveret ulykkerne i K&L i 2017.
I 2016 blev der anmeldt omkring 200 ulykker
Det så også rigtigt godt ud de første 2 kvartaler, men efter
sommerferien stak antallet af med anmeldte ulykker.
Så da året var omme havde vi kun nået en reduktion på
omkring ca. 35%.
Så i 2017 var der 130 der anmeldte en ulykke.
Det er selvfølgelig ikke godt nok, vi skal alle være med til
at styrke og højne arbejdsmiljøet.
I skrivende stund vil der blive rullet et brillepåbud ud for alle de ”produktive” i K&L.
Vi har set en del øjenskader, og nogle af disse kunne været undgået vis der var båret
sikkerhedsbriller.
Sikkerhedsbriller er ikke bare sikkerhedsbriller, det er meget vigtigt at man tager de rigtige briller
på til netop det arbejde man skal til at udføre.
På klic ligger der en handskematrix, hvor man nemt kan se hvad for nogle briller der skal
anvendes til arbejdet.
Så der er ingen kære mor ”brug de rigtig briller til arbejdet”.
Men langt de fleste ulykker er på bevægeapparatet, arme, ben og torso.
Her er det snubleskader der er fjenden nr. 1.
Ved disse ulykker kunne jeg godt tænke mig at vi alle blev lidt bedre til at stoppe op inden man
går i gang med sit arbejde, og tænker sin arbejdsprocedure igennem.
Nu skal man så til at prøve noget nyt, tænke risiko.
Man skal lave en risikovurdering inden i sit hoved, er der nogle særlige risikoer man skal tage
højde for, f.eks. orden og ryddelighed, er der noget man kan støde sig på, er det ok at lave det
her fra en stige eller noget der gør en utryg.
Det er ok at sige fra.
Så lad os alle løfte i flok og sætte arbejdsmiljøet i højsædet.
Angående vores kemikalier i K&L, så er det jo overgået til Würth.
Det er så ikke alle destinationer der er på plads, men jeg håber det sker inden sommerferien i år.
Jeg håber det er blevet nemmere at få at vide hvilket sikkerhedsudstyr der skal bruges til hvert
produkt.
Men det også vigtigt at man sætter sig ind i hvad man skal gøre vis uheldet er ude.
I 2017 har der været lidt udskiftning i både HR og QHSE, jeg har fuld forventning til at de kan
løfte opgaven og vi kan komme på rette kurs.
Her til sidst vil jeg gerne opfordre til at alle kigger lidt indad og vi får styrket vores arbejdsmiljø.
Kristian Faurholt.
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Forslag til Generalforsamlingen.
Forslag 1.
Nedsættelse af festudvalg.
Forslag 2.
Ændring af klublove.
§9 Kontakt til afdelingen
Klubben fører tæt kontakt med afdelingen og forbundet.
Ændres til:
§9 Kontakt til Københavnsafdelingen.
Klubben fører tæt kontakt med afdelingen og forbundet.
Medlem ( max 1 person )der valgt ind i afdelingsbestyrelsen, indtræder automatisk som
bestyrelsesmedlem i klubben.

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.
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Regnskab.

A. .
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
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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.
B. Ungdomsekretær (nyvalg).
C. Revisor (nyvalg).

Forslag til dagsordens punkt 4, indkomne forslag, skal være bestyrelsen i
hænde senest d. 25/2-2018
Det er muligt at møde klubbens kassere på mødet.
Der vil fra efter mødet 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

