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Beretning fra Bestyrelsen. 
Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm 

 
2018 er gået og vi er allerede nu et godt stykke inde i 2019. Et år hvor der skal være 
folketingsvalg i Danmark, og politikkerne er allerede begyndt, at udstede det ene løfte efter det 

andet.  
Der skal bygges øer i Avedøre til fabriksområder og Nordhavnen skal udbygges. Kæmpe store 
projekter, som hvis de gennemføres kan give beskæftigelse til os som elektrikere. 

Ændringer på sundhedsområdet er også emner der bliver berørt i denne tid. 
Nedslidning og alder for hvornår man kan gå på pension, er igen blevet et emne. En ordning, som 
vi som elektrikere forhåbentligt kommer ind under, og dermed får mulighed for at trække os 

tilbage noget før. Min personlige mening er at 40 år på arbejdsmarked må være nok. 
 
Så derfor husk at stemme når tiden er inde. 

 
Men nu tilbage til min egentlige beretning. Jeg vil komme ind på flere ting, som bestyrelsen har 
haft på dagsordenen i 2018, men også komme med vores forventninger til 2019. 

 
Klubben. 

 
Et af de store opgaver som klubben har beskæftiget sig med i år, er sammenlægningen mellem 
klub 37 og klub KL. 

Endeligt er det lykkes og vi fungerer nu som en stor samlet klub. En klub, som er gået meget 
igennem, men er lykkes med at komme ud på den anden side som en styrket klub. 
Vi er nu blevet et hold, og jeg ser frem til de mange debatter i klubbestyrelsen, som er et udtryk 

for en klub i udvikling. 
 
Vi startede med at lave et møde med mindfulness på dagsordenen. Vi var spændt på hvordan i 

som elektrikere modtog det. Der var mange, som deltog i mødet, og nogle gav også udtryk for, at 
det måske ikke lige var noget for dem, men andre syntes det var et godt initiativ. 
 

Til et andet klubmøde kom vores direktør og fortalte lidt om, hvor vi var på vej hen, var også et 
godt indslag. Et møde hvor der var mange der deltog. 
 

Sidste års skovtur gik til Christiansborg, med efterfølgende frokost på kanal cafeen. Et godt 
arrangement, som festudvalget havde lavet. En enkelt kollega benyttede sig af, at det var en varm 

sommer og tog en tur i kanalen. 
 
Næste års skovtur går til Skjoldenæsholm, og jeg håber at der også igen i år vil være mange 

kollegaer, som deltager. (Se skovturs indbydelse længere nede.) 
 
Kongres 2018. 

 
Klubben har også deltaget i Dansk El forbunds kongres. 
Vi var mange fra klubben som var delegerede. Kongressen var en succes, set med Københavnske 

øjne, da mange af de forslag, som vi havde stillet, blev godkendt. Der blev sat flere midler af til at 
bekæmpe social dumping, arbejdsmiljø og EBA. 
Det blev også vedtaget, at lærlingearbejdet, herunder opstart af lærlinge klubber, skulle 

opprioriteres. 
Klubbestyrelsen har derfor besluttet, at sætte mere focus på vores lærlingearbejde. 



3 
 
 
Mangel på elektriker. 
 

Der er gang i byggeriet og manglen på kvalificeret arbejdskraft er aktuelt i vores branche. 
Flere afdelinger i firmaet klager over, at de ikke kan få nok mandskab. Det betyder, at KL har haft 

vikarer lejet ind. Det er en udvikling, som vi efter hånden ser mere og mere. 
Jeg håber, at man i fremtiden forsøger med at låne fra de afdelinger som har mindre at lave, og 
dermed nedbringer brugen af vikarer i KL.  

 
Kemp & Lauritzen. 
 

Kemp og Lauritzen er i en udvikling, med flere projekter i søen. Ordre til betaling system er sat i 
gang i flere afdelinger. Et projekt til styring af større entrepriser (End to End) er så småt ved at 
køre. Store projekter, som er nødvendige i det marked som vi befinder os i. 

En ny KL app har set lyset i 2018. Mange bruger den flittigt, og andre bruger den slet ikke. Nogle 
lægger billeder op fra deres hverdag. Alt sammen en app som binder os sammen.  
 

Samarbejdsudvalget. 
 
De lokale samarbejdsudvalg i KL afholder møder med jævne mellem rum. Referater fra disse vil 

blive lagt ud på app’en og klik. 
En af de udfordringerne som udvalgene har haft i 2018, har været manglende opmøde fra A-siden 

og generelt for lidt tid til møderne. 
Afdelingscheffer, som ikke har meldt afbud, eller gør det meget sendt, er en udfordring, som skal 
gøres bedre i år. 

Der har været afholdt TR dag for alle TR ‘er i firmaet. Et arrangement, hvor alle mødes og har en 
dag sammen med ledelsen. Vi talte blandt andet om, hvordan vi bruger hinanden. Alt i alt en god 
dag som bliver videreført fremover. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Værktøj. 

 
En beretning uden at komme ind på værktøjsordningen ville ikke være en god beretning. 
Firmaet valgte i 2018, at nedlægge vores værktøjslager og føre alt værktøj over til Solar (nethire). 

En beslutning, som nok ikke var helt gennemtænkt. Ordningen blev sat i kraft fra starten af 
august 2018. Vi skulle nu ikke eje, men leje. Medarbejderne på værktøjs-laget blev opsagt og 

nogle blev overført til nethire. En proces, der nok kunne have været bedere.  
Virker ordningen nu med nethire?. Mit svar må nok være nej. 
Bestilling af værktøj til kollegaer er stadigt ikke helt på plads. 

Pris for leje af fælles værktøj herunder presværktøj er heller ikke helt på plads. 
Valg af akk. boreskruemaskiner og borhammer, er nu noget som vi ikke har indflydelse på. 
Hvordan vi i fremtiden får indflydelse på valg af værktøj og indkøb af maskiner er alt sammen 

noget som vi skal finde ud af. 
Et start sæt burde de forskellige afdelinger drøfte med deres AMR og TR. Da behovet er forskelligt 
afdelingerne imellem. 
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Lønforhandlingerne. 
 
Da der blev indgået en 2 årig aftale i 2018, skal vores grundløn stige med 4 kr. fra den 1/3-2019. 

Se din aftale på klubbens hjemmeside klub-kl.dk.  
Skulle din aftale ikke ligge der, kan du også finde din lokale TR og ringe ham op. 

 
Afdeling Entreprise. 
 

I min lokale afdeling har vi haft travlt i 2018.  
Sager som KMD data og Europa skolen blev  
afsluttet og nye sager som finger E i  

lufthavnen kom i gang. 
 
Bio 4 havde en lille arbejdsnedlæggelse  

pga. arbejdsforhold.  
Rigshospitalets nordfløj nærmede sig en  
afslutning og deraf flere kollegaer kom  

på sagen.  
Herlev Steril Central havde også et travlt år.  
En sag på Operahuset i sommer perioden  

gav også flere beskæftiget.  
 

Alt i alt et år med fart på. 
 
Derfor er det også med en smule vemod, at  

vi nu kan se ind på en periode hvor arbejdet  
i entreprise er nedadgående.  
Riget, Herlev steril, og lufthavnen forvendtes  

nedmandet fra omkring marts/april 2019.  
 
Nye sager til udførelse er i den grad manglende. Af større sager som skal udføres er eks Chr. 

Hansen og Helsingør Sundhedshus. Hvornår de sager skal bruge mandskab, er ikke samtidig med 
nedmandningen på de andre pladser. 
Entreprise øst mangler i den grad opgaver i 2019.  

Jeg forventer derfor, at der i entreprise skal afskediges nogle, andre skal forhåbentlig udlånes til 
andre afdelinger, og hvis det er muligt skal andre på efteruddannelse. 
En rigtigt kedelig udmelding når man skal lave beretning. 

 
Hvis jeg skal komme ind på organisationen i entreprise øst, kan jeg sige, at Claes Holbæk som var 
leder af mandskabet, har fundet andet arbejde. Martin Kramath som er vores nye afd. leder har 

taget over. 
Martin og jeg har indledt en møderække for at holde hinanden orienteret. Jeg ser frem til 

samarbejdet med Martin. 
Rune Kristensen, har jeg og Torben Mindegaard holdt møder med, angående vores arbejdstøj, og 
vi har været med til at indføre synligheds tøj i afdelingen. 

Rune er desuden leder for den afdeling, som skal klargøre de nye sager for os i den udførende 
afdeling. 
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Vi har også i afdelingen kommet frem til vores forslag til et værktøjs start sæt for nye kollegaer. 
 
Jeg forventer, at afholde et møde for entreprise øst elektriker i starten af April 2019.  

På mødet håber jeg, at kunne fortælle lidt mere og forhåbentligt noget bedere om 
arbejdssituationen i afdelingen. På dagsorden for mødet vil der også være valg af TR. (jeg ønsker 

naturligvis genvalg) 
 
Hvis arbejdssituationen ændres sig inden GF d. 14-3-2019 vil jeg også informere der. 

Trods de triste udsigter ser jeg frem til et år som TR for entreprise øst. Jeg skal gøre mit for at 
hjælpe dem som har brug for det. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Infrastruktur sektoren 

Tillidsrepræsentant Tom Kristensen 

2018 har været endnu et travlt år set med Infrastruktur øjne, det er lykkedes os at få styrket alle 

afdelinger med nye friske kollegaer og masser af spændende opgaver. Der er også 2 afdelinger 
der er blevet lagt sammen for at trimme strukturen yderligere så frem over er der kun 3 afdelinger 

i sektoren 762, 763 & 765.  

Det lykkedes os at vinde rammeaftalen med Ørsted igen, så alle vores kollegaer på Ørsteds 

værker kan se frem til fortsat at skulle servicere Ørsted. Day 2015 aftalen kører for fuld kraft og 
beskæftiger en masse mennesker døgnet rundt, en anden afdeling der også har stor fremgang, er 
vores Højspændings afdeling som igen er ved at cementere sig i markedet.  

Da alle kom tilbage efter sommerferien, var der sket noget nyt, man havde fundet frem til at man 
skulle nedlægge værktøjslageret og i stedet for leje alt værktøj igennem Nethire/Solar, dette har 

givet en masse udfordringer i hverdagen og gør det stadig, så jeg ser frem til at dette bliver løst 
hurtigst muligt.  

Lønforhandlingen gik for en gangs skyld smertefrit, vi fik lavet en 2-årig aftale som trådte i kraft 
den 1/3-2018, dette er ikke sket i mange år, så vi kan se frem imod 2019 hvor vi ikke skal bruge 
tid og kræfter på en opslidende konflikt i forhold til lønforhandling i hvert fald :-)  

Klub K&L fusionerede i 2018 med klub 37(Hvidovre) så vi er nu en samlet klub i København for 

alle Kemp & Lauritzens elektrikere, der arbejdes på ny hjemmeside som bliver lettere at gå til, hvis 
du har glemt adressen, så kommer den her, http://klub-kl.dk/ her kan du altid finde datoer og 
andre relevante oplysninger. I løbet af året vil der igen være en del aktiviteter som klubben 

arrangerer og vi har brug for at netop DU deltager, da det også er din klub.  

Jeg ser frem til et travlt 2019 med alle mine gode kollegaer, Vi ses derude :-)  
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Teknikhus København 

Tillidsrepræsentant Peter Olsen 
 

Så er vores første år i klub KL gået, efter vi på generalforsamlingen i 18 besluttet at nedlægge 
Klub 37. Her et år efter er jeg ikke et øjeblik i tvivl om at det var den rigtige beslutning. Vi har fået 

adgang til et bredere udvalg af arrangementer, stor frihed til at gøre de ting vi har lyst til, og så til 
et billiger kontingent. For mig som tillidsrepræsentant har det styrket mit netværk med de øvrige 
tillidsrepræsentanter i Kbh. 

 
Af klubmøder i det forgangne år, er der to jeg med særlig glæde tænker tilbage på. Mindfulness 
og stegt flæsk var overskriften på fællesklubmødet i Hvidovre. Det var med stor usikkerhed at vi 

kastet os ud i projektet. Min frygt blev gjort til skamme, i gik til meditationen og snak om de bløde 
værdier med et åbent sind og godt humør, tak for det. 
Mødet for Lufthavnen, Slotsholmen og Hvidovre på Cafe Nielsen hvor HR-direktør Thomas Thorsøe 

var gæst, var en god eftermiddag hvor der blev diskuteret livligt, og direktøren fik et par 
sandheder han kunne gå hjem og tygge på. På baggrund af den konstruktive kritik, har han 
efterfølgende inviteret til møde omkring MUS-samtaler, og arbejdet med at forbedre dem er gået i 

gang. 
 
Ideen om at vi mødes som kollegaer, taler om arbejdsmiljø, faglige problemer og deler stort og 

småt, er en hjørnesten i det faglige arbejde, sådan har det altid været og sådan er det forsat. 
Tilslutningen vi har til klubmøderne er for lav. Hvis du har en ide til hvad jeg kan gøre bedre, så 

hold dig ikke tilbage. Husk at jeg elsker at blive inviteret ud, så hvis i har det mentale overskud til 
at høre på mig plapre løs om fagforening og den slags, kommer jeg med glæde på plads besøg, 
med et franskbrød under armen eller lidt til den tørre hals. 

 
I afdeling 421 er der igen kommet gang i butikken og nedgangen er vendt, og vi er blevet flere 
kollegaer. Desværre er der et par af de nye, der ikke er medlemmer af Dansk El-forbund. Det er 

noget lort at vi ikke længere er 100% organiseret, det er os andre der betaler gildet, og de køre 
på frihjul. Arbejdet med at få dem overbevist om det smukke i at vi alle er en del af fællesskabet 
er i fuld gang, og det skal nok lykkes. 

De problemer der har været i årets løb, er i det store hele blevet løst lokalt, og det virker som om 
at der er en oprigtig vilje fra ledelsen til samarbejde. 
 

Husk at møde op til generalforsamlingen og stem for det forslag vi har strikket sammen, om gave 
fra klubben til kollegaer på mærkedage. 
 

Tak for at i holder mig orienteret om hvad der rør sig rundt omkring, og jeg ser frem til endnu et 
år med fagligt arbejde, sammen med de absolut bedste kollegaer i hele Kemp og Lauritzen. 
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Lufthavn 
 

I Lufthavnen er der blevet valgt en ny TR Kenneth Taarnberg d. 12-2-2019. Tillykke til ham, og 
held og lykke med arbejdet. 
Tak til Christian Schubert for han arbejde som TR. 

 
Ncore 

Tillidsrepræsentant Claus Tolstrup 
 
Vi startede året med lønforhandlinger, som for en gangs skyld, ikke trak ud. Alle afdelinger i Klub-
KL lavede en fælles 2-årig aftale, som endte ud med kr.5,00 pr. 1/3-2018 og kr. 4,00 pr. 1/3-2019 

på grundlønnen. Jeg må sige, at det var godt med et fælles resultat, eftersom det er det vi har 
arbejdet for i mange år, men Kemp & Lauritzen har ikke ville forhandle med os samlet. Det 
lykkedes endeligt i 2018. 

   
Arbejdsmæssigt har 2018 været endnu et travlt år, med nogle store sager. Riget, CPH finger E og 

Danske Bank bare for at nævne nogle få. Det har resulteret i mange nye kollegaer. I skal bydes 
velkommen her i Ncore. Jeg venter spændt på at se, hvad der kommer til at ske når Riget og 
Finger E er færdig her lige om lidt. Jeg har ikke kunne få af vide hvad vi har af større opgaver, 

men mon ikke der er nok at tage fat på. 
   
Vi er også i gang med at skulle vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvilket 2 kollegaer har 

valgt at stille op til. Det er Søren Schjerlund og Mia Bauer. I skal have held og lykke med 
valgkampen, og jeg ser frem til at se hvem der vinder valget. 
  

Til sidst vil jeg gerne komme med en opfordring til alle - kom til klubmøderne, som I gerne skulle 
modtage indkaldelse til på E-mail, og tag endelig en kollega med. Hvis I snakker med en kollega, 
som siger at han ikke modtager nogen E-mail, så kan man gå ind på klub-KL’s hjemmeside på 

www.klub-kl.dk og opdatere sine personlige oplysninger, samt se en årskalender om hvad der er 
planlagt af aktiviteter. 
  

Pharma Hvidover 

Tillidsrepræsentant Flemming Henriksen 
 
2018 har været et år med jævnt arbejde hvis man tog et gennemsnit. Hvis vi derimod ser på 
perioderne startede året meget stille hvor der ikke var meget at lave. Henover sommeren var der 

et par nedluk som gav lidt ekstra arbejde.  
Sidste kvartal af 2018 toppede det med meget overarbejde. Folk var lånt ind fra bl.a. entreprise 
og Pharma Kalundborg. Der blev ansat et par folk i perioden og 2 lærlinge er blevet udlært. Det er 

uvist om og hvornår der kommer nye lærlinge, eller om vi bliver en afdeling der blot tager i mod 
lærlinge fra andre afdelinger når de skal se noget nyt. 
 

Året har ikke budt på de store problemer, men vi skal dog vælge ny AMR da Nikolai Kingod er 
overgået til projektleder. Valget kommer til at foregår i marts måned og der skal vælges blandt 
alle fag i Pharma.  

  
 

http://www.klub-kl.dk/
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Amr. Beretning 

Arbejdsmiljø repræsentant Kristian Faurholt. 
 
Så er det igen blevet tid til årsberetningen sikkerhed og miljø. 
2018 blev igen et år hvor sikkerhed og miljøarbejdet blev sparket til hjørnet igen. 

Der blev så igen taget fat i arbejdsmiljøet i foråret hvor den nye HSE chef, Brian Hansen. 
Brian har sammen med ledelsen været med til at sætte det nye hold inden for HSE. 
Her er Per Larsen blevet ansat som HSE specialist i K&L øst, han varetager den del i K&L som vi i 

klubben er del af. 
HSE er ikke færdige med at rekruttere mandskab, men de er næsten i mål. 
HSE teamet har i den grad sat arbejdsmiljøet på dagsordenen. 

 
Valg af AMRer: 
Vi er gået fra en tidligere ledelse der ville minimere antallet af AMRer, til en ledelse der opruster 

AMRer. 
Vi er pt. ca. 33 AMRer og når alle er valgt når vi over 50 AMRer. 
Jeg ved godt at der har været nogle udfordringer med hvem der var valgt, mest på 

byggepladserne. 
Der har også været nogle udfordringer med at afholde valg i afdelingerne, der hvor der enten 

skulle være genvalg eller nyvalg, i nogle enkelte tilfælde grænser det sløseri. 
Jeg kan se i den nye organisation at der skal vælges nogle AMRer i afdelinger som før har været 
dækket af andre AMRer. 

Her kan jeg kun sige at hvis man gerne vil være med til løfte firmaet og arbejdsmiljøet, så er det 
bare og melde sig når der er valg, eller vente til næste gang så der bliver kampvalg. 
 

Arbejdsmiljøorganisation: 
Alle permanente AMRer har i januar været på AMR-dage, øst var i samlet i Kolding og vi var 
samlet i Kalundborg. 

Det var to rigtig gode dage i selvskab med Brian, Per og Linda fra HSE og vi var 10 AMRer. 
Her var programmet skruet rigtig godt sammen, der var mange gode ting vi som AMRer kunne 
tage med hjem. 

Vores arbejdsmiljøorganisation er blevet ændret en lille smule, de 4 regionsudvalget er blevet 
nedlagt, til fordel for 4 udvalg. 
Teknikhuse, entreprise, specialer og stabe. 

De 4 udvalg referere til HAMU. 
Jeg er helt sikker på at med den nye organisation bliver det mere strømlinet, til fordel for os alle 
 

Ulykker: 
2018 blev ikke noget godt år hvis vi taler ulykker, her er frekvensen steget i forhold til 2017. 

Fra januar og 12 måneder bagud har vi haft 262 ulykker. 
Et eksempel er hvis man er fraværende i 10 dage så koster det med det hele 100.000,- kr. 
Det må siges at være lidt skæmmende og stof til efterretning. 

K&L bruger 68 mill. kr. på sygeløn om året. 
Noget af stigningen skyldes øget fokus på at vi får alle ulykker anmeldt. 
Der har også været en del ulykker som kunne have været undgået, hvis der var blevet tænkt en 

tanke eller to, inden arbejdet blev påbegyndt. 
Her skal vi være bedre til at bruge en SJA (Sikker Job Analyse), som et nyttigt værktøj i 
bekæmpelsen imod ulykker. 

Her i 2019 vil vi begynde at se et fald i frekvensen i tråd med at der bliver lavet nogle tiltag. 
Det hele starter i uge 12 med en landsdækkende kampagne. 
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Der vil blive sat ind på flere områder. 
Alle i K&L skal være med til at gøre K&L til den sikreste arbejdsplads i branchen. 
Som noget nyt har alle AMRerne mulighed for at lave uheldsrapporter i K&L appen på testniveau, 

når testning er færdig vil alle kunne indrapportere nærved/tæt på observationer fra sin 
smartphone. 

Vi ikke særlig gode til at lave disse indberetninger, men jeg tror at når det er færdig udrullet vil 
der komme gang i antallet. 
 

Fravær: 
Vi har i K&L et større fravær end andre firmaer i branchen. 
K&L har rullet en kampagne ud der hedder 3,5%, vi skal få vores fravær ned på de 3,5% eller 

derunder. 
Ved vores lille seance i Kalundborg var der ikke mange der kendte til kampagnen 3,5%. 
Det skal K&L være bedre til at få budskabet helt ud til yderste led. 

Er man syg så er man syg, men vi har alle en opgave i at nedbringe vores sygefravær, som vores 
administrerende direktør siger ”vi har brug for alle”. 
Jeg ved at der kommet skred i afholdelsen af syge/fraværssamtale. 

Jeg håber at disse samtaler vil bruges konstruktivt, så der bliver lavet en kortlægning og måske 
lavet nogle tiltag for den enkelte, som er med til at få nedbragt fraværet. 
Hvis man vil have en bisidder med, så er det bare at bede om det. 

 
Fremtiden: 

Jeg tror på at K&L er på vej til at være et firma hvor arbejdsmiljøet er i højsædet. 
Det er ikke noget vi når ved årets udgang, men vi er på en rejse og der vil gå nogle år endnu før 
vi er der. 

Jeg har en opfordring til alle, om at tage rigtig godt imod de kampagner der kommer fra uge 12. 
 
Venlig hilsen 

Kristian Faurholt 
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I grønt område kan løft normalt ske uden risiko for skade. 

I gult område er der risiko for belastning, og du må kun udføre løft, hvis der er optimale forhold til 
at gøre det. Om der er optimale forhold, bygger på et skøn. Som udgangspunkt skal du kunne 
foretage løftet i en fornuftig højde (mellem midt lår og albuehøjde), byrden skal være nem at 

håndtere, og der skal gå mindst to minutter mellem hvert løft. Bæring over to meter er ikke tilladt 
i det øverste af det gule område. 

I rødt område anses belastningen altid for sundhedsskadelig, og der må ikke ske løft. 

 
 
Hvor lang tid må man være i støj uden høreværn: 
85 dB(A) i 8 timer 
88 dB(A) i 4 timer 
91 dB(A) i 2 timer 
94 dB(A) i 1 time 
97 dB(A) i 30 minutter 
100 dB(A) i 15 minutter 
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Lærlinge Beretning 

Lærlinge repræsentant Ib Hesselholdt. 
 
 
Da vi ikke fik valgt en ny ungdomssekratær i2018, hænger i på mig et år endnu! Men så er det 

også slut. 

Firmaet har fået et nyt slogan `vi har de bedste lærlinge´ det kan vi jo som klub ikke modsætte 

os, vi har samme mål, men set fra vores vinkel er der milevidt til noget der ligner. 

K&L tegner fortsat kun et års kontrakter, håbet er at nogle lærlinge vil nøjes med at starte i K&L, 

for så at finde et nyt firma til restlæretiden, der er jo aldrig nogen der vil tage førsteårs lærling 

ved en delaftale mellem to virksomheder. 

Kun på denne måde vil vi få firmaet til at tegne fulde kontrakter. For de lærlinge der vælger at 

fortsætte i K&L laves der trods alt for 99% vedkommende en restlæreaftale. 

Lærlingeløninger er hos os kun det minimum som overenskomsten skriver, tænk hvis vi andre 

skulle gå for det minimum ca125 kr. Def laver lige nu en lønkampene hvor man vil prøve også at 

få hævet lærlingelønningerne, de firmaer som får noget til lærlingene vil blive fremhævet, altså 

ikke K&L. 

Hos os har vi nogle travle projektledere hvor nogle også har påtaget sig rollen som 

lærlingementor, i den perfekte verden ville det have været en flok svende som havde fået lidt tid 

til at holde kontakten med lærlingene, sådan en ordning findes hos el-con. De kalder deres ´ 

bodyordning´. Sådan nogle ser vi meget gerne brede sig til andre firmaer, jeg tror ikke vi får det 

hos os, så vi må få det bedste ud af vores ordning. 

Samarbejdet med firmaet! 

Ungdomssekretær p.t. mig Ib, er ved at blive accepteret af hr-afdelingen. Tidligere blev jeg kun 

inviteret med til svendegilderne, men pludselig da Olivia blev ansat kom jeg med på råd til et 

møde om de bedste lærlinge, de fik blandt andet `kend dine rettigheder `som er 

lærlingeoverenskomsten §17 skrevet på dansk med eksempler, på hvordan ok skal forstås, vi 

uddeler den på skolebesøget h1. Samt en lille folder om El-con hvordan de gør deres bodyordning, 

den havde de sjovt nok hørt om. Mødet foregik i en god tone fra alle partnere. Jeg håber det ikke 

var en enlig svale. 

Vi fik jo udlært vores lærlingeformand,  

så vi er på vej med hele to der skal  
varetage lærlinge-interessen. 
Den ene skal være mest i selve klubben,  

mens den anden er med i  
ungdomsarbejdet i def Kbh. 
Vi skal have hjælp fra lærlingeforeningen i Kbh.-afd.  

til opstart af en aktiv lærlingeklub hos os!  
Håber det lykkes i løbet af 2019. 
 

 
 
 



12 
 
Lærlingene er på landsplan blevet godt organiseret, de er helt oppe på 88% altså over 4000 
medlemmer, 
Hos os er vi ca. 46 lærlinge og af dem er der 39 medlem af def. 

Vi ses på generalforsamlingen hilsen Ib Hesselholdt 
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Forslag til Generalforsamlingen. 
 
Forslag 1. 

Nedsættelse af festudvalg. Jf. Klub lovene. 
 

Forslag 2. 
Tilføjelse til klubloven (ny paragraf). 
  

§  Mærkedage 
I forbindelse med klubbens medlemmers mærkedage, sender klubben en hilsen, til en værdi af kr. 
500,-  under betingelse af at begivenheden offentliggøres samt minimum 2 år anciennitet i 

klubben.        
 
Ved mærkedage forstås 50, 60 og 70 års fødselsdag, 25, 40 og 50 års jubilæum, lærlinge der 

bliver udlært. 

Ved begravelse, længere tids sygdom samt pension/efterløn. kan klubben sende blomster. 

Motivation for forslag. 
 

Mulighed for tillidsrepræsentanten for at komme ud og hilse på kollegaer. 
Tale med de kollegaer der sjældent eller aldrig kommer til klubbens arrangementer så de også 
føler de får noget for deres kontingent. 
Gøre Klub K&L synlig og nærværende.      
 
Forslag 3. 
 

Afholdelse af Storklubmøder. 

 
Klub-kl forsøger med at afholde enkelte Storklubmøder på anden adresse end Tikøbgade. 
 

Motivation for forslag. 
 
For at give andre kollegaer en beder mulighed for at kunne deltage i Storklubmøderne forsøges 
der med at afholde møder uden for Def afd. Københavns lokaler i Tikøbgade. 
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Forslag 4. 
 

Klubben afholder et Klub arrangement på Lo-skolen, hvor dagsorden kunne se således ud. 

 
Fredag 
Kl. 14.00     Ankomst, indkvartering og sandwich. 

  
Kl. 14.30     Rundvisning på skolen såfremt der er ønske om dette.  

  
Kl. 15.00    Velkomst og præsentation af program for dagen. Herunder ”lær hinanden at kende                                                            

øvelse” som følges op med afklaring af spørgsmål. 

  
Kl. 15.30    Gruppeopgave om paratviden på overenskomst, sikkerhed, K&L, fagbevægelsen m.m. 

ALLE må gerne komme med spørgsmål til mig der kan bruges.  

  
Kl. 16.15    Kaffe/kage pause 
  

Kl. 16.45    Gruppeopgaven  
  
Kl. 17.15    Besøg af en kendis. det kunne eksempelvis være Forbunds- ell. afdelingsformand. Det 

kunne også være en koncerndirektør.  
  
Kl. 19.00    Afslutning 

  
Kl. 19.30    Middag med hovedret og dessert.  
  

Kl. 21.00    Nis P. spiller op til den røde sangbog i Mødestedet.  
  

Lørdag 
Der serveres morgenmad, men vi har ingen fællsaktiviteter, således kan kollegerne komme hurtigt 
hjem når det passer dem. 

  
  
Anslået pres for arrangement 1.700 kr. pr. deltager. 

Det inkludere: 
Sandwich ved ankomst. 
Kaffe/the/kage 

2 retters menu 
Morgenmad 
Fri bar – øl, vand og vin. (spiritus for egen regning) 

Enkeltværelser. 
  
 

 
Udover dette er der udgift 4-5.000,- til musik. 

Vi har tidligere haft held med at ansøge via fonden som kan dække en væsentlig del af 
udgifterne. 
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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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Klub skovtur 2019 lørdag den. 15. juni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program: 
Kl. 9.30  Mødested Søndermarken (indgang v. Valby  

                  Langgade) der vil være morgenbrød og kaffe. 
Kl. 10.30   Afgang med bus til Sporvejsmusset  

Kl. 11.30  Ankomst til Sporvejsmusset  
Kl. 13.15   Afgang til Chr. VI Overdrevskro  
Kl. 13.30   Frokost på Chr. VI Overdrevskro  

Kl. 16.30  Afgang til København  
Kl. 17.30  Ankomst evt. ved Vesterport station så vi kan gå i Byhaven ved  

                                   Pumpehuset 

 
 
 
 

 

Betaling og tilmelding senest den.23.maj til Ib Hesselholdt. 
Eller Mobil Pay på tlf. 21 44 22 45 
Eller indbetaling på klub konto 5338 0639501 

Pris 175 kr. for svende og 50 kr. for lærlinge 
Gamle drenge tilmelder gratis hos Johnny Kressner på sms 30 22 39 29/25 28 95 66 
eller mail johnny@kressner.dk 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK1MmimsPgAhVGpYsKHcVZCegQjRx6BAgBEAU&url=https://okforhold.dk/omraader/midt-og-oestsjaelland/chr_-vi_s-overdrevskro&psig=AOvVaw3CWoRN4kiCAx_xiJzwr9fp&ust=1550507899703235
mailto:johnny@kressner.dk
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http://www.klub-kl.dk/

