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Kom til 

Elektrikernes juletræsfest 

Marienlystcentret 5. december 2015 

- læs mere side 4 

Indbydelse til fyraftensmøde 
hvor vi sætter fokus på  

dine kompetencer og karriere 
- læs mere side 2 

Medlemsmøde i Odense 
Hvad sker der i Dansk El-Forbund, hvad er 

elektrikerens løn på Fyn - og hvordan er det 
lige med sikkerheden på byggepladserne?  

- læs mere side 3 



Indbydelse til fyraftensmøde 
hvor vi sætter fokus på  

kompetencer og karriere 
El-faget udvikler sig hurtigt, og derfor vil vi på dette fyraftensmøde sætte 
fokus på kompetencer og muligheder for efter– og videreuddannelser.  

Så kom ... 
  Tirsdag den 17. november 2015 kl. 17.00 – ca. 21.00  
  i afdelingens lokaler, Helgavej 22 , Odense 

...og hør om både eksisterende og nye muligheder  

Program: 
Kl. 17.00 Velkomst v/ afdelingsformand Erling Jensen 

 Efter- og videreuddannelsesmuligheder v/ Peter Andersen, DEF 

Kl. 18.00   Spisning - afdelingen byder på varm mad og kolde drikke... 

Kl. 18.45 Voksenerhvervsuddannelser, VEU-centeret. Hvordan samarbej-
der de enkelte skoler, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser-
ne. 

 Erhvervsakademiuddannelser v/ Hans Kjær Jørgensen EAL. 

 Støttemuligheder til kurser/uddannelser og tabt arbejdsfortjene-
ste fra kompetencefonde og SVU 

Kl. 20.45  Afslutning 

 

Tilmeld dig til denne spændende aften på fyn@def.dk eller på tlf. 66 12 52 05  
senest den 13. november 2015 

ELPOSTEN udgives af: 

Dansk El-Forbund Fyn  Tlf.: 66 12 52 05 

Helgavej 22   E-mail: fyn@def.dk 

5230 Odense M   WEB: www.def.dk/fyn 

Ansvarshavende redaktør: Erling Jensen 



Fagforeningen inviterer  
til det årlige  

medlemsmøde 
 

Onsdag den 18. november kl. 17. 30 
i Mødecenter Fabrikken, Odin Havnepark , Lumbyvej 11 i Odense  

 
Mødet indledes i år af forbundssekretær Lene Christiansen som vil fokusere 
på de regler og krav til arbejdsmiljøet, der skal overholdes i virksomheder og 
på byggepladser. Målet er at sikre, at arbejdsmiljøet er forsvarligt i alle virk-
somheder og på alle byggepladser. 
 
Lene vil lægge op til debat om disse emner – bl.a. set i lyset af den byggeak-
tivitet, som Odense og Fyn emmer af i disse år… 
  

 
  
Herefter aktuelt nyt fra afdeling, forbund og a-kasse  
v. Bo, Sonny og Erling:  
 
- Bl.a. om lønudviklingen på Fyn, uddannelsen, beskæftigelsen, organiserin-
gen og medlemsfordele. 
 
Kom og hør hvad der rører sig; og deltag gerne i debatten om de emner som 
vedrører dit fag og din fremtid.  
 
Mødet forventes afsluttet ca. kl. 21.00 
 
Da vi under mødet har spisning er tilmelding nødvendig senest 12. novem-
ber på e-mail fyn@def.dk        Husk at oplyse navn og fødselsdato. 
 

mailto:fyn@def.dk?subject=Tilmelding%20Odense%2019.11.14


 

 

Det store nissehold vil 
underholde børnene med 
sang og dans. 
 
På børnebilletterne udle-
veres 1 sodavand og 1 
godtepose. 
 
Efter uddeling af godtepo-
ser trækkes der lod om 
julegaver på nummeret på 
børnebilletten  
 
Alt dette for kun kr. 30,- 
pr. børnebillet  

Voksne har mulighed for 
at købe en voksenbillet 
til kun kr. 30,- pr. stk.  
På billetten udleveres en 
kop kaffe eller te samt 
et stykke wienerbrød.  
 
Billetterne kan købes på 
afdelingskontoret fra 2. 
november til og med 
den 1. december. 
 
Medbring kontanter, da 
vi ikke kan tage Dan-
kort / mobilbetaling 

Juletræsfest 5. december 2015 
Dansk El-Forbund Fyn’s traditionsrige juletræsfest afholdes i år 

 

Lørdag den 5. december 2015 mellem kl. 13.30 og kl. 16.45  

i Marienlystcentret, Windelsvej 138, 5000 Odense C. 

HOV - Mangler vi din e-mailadresse? 
Normalt udsender vi kun ELPOSTEN som nyhedsbrev pr. e-mail. Desværre mangler vi e-mail adresser på 

rigtig mange af jer - måske også din? 

 

Mangler vi din e-mailadresse går du måske glip af årets mange arrangementer - temamøder - virksom-

hedsbesøg - medlemsmøder - pensionistarrangementer - brokkemøder og meget andet, som kun er at 

finde i nyhedsmailen og på vores hjemmeside. 

 

Send os derfor en mail fra den e-mailadresse, hvor du fremover ønsker at modtage afdelingens nyheds-

mail 4-6 gange årligt. Deltag samtidigt i konkurrencen om den dejlig gavekurv til en værdi af kr. 300,-   

 

Mail til fyn@def.dk - skriv ’konkurrence’ som meddelelsestekst.    Husk at skrive dit navn og fødselsdato. 

Konkurrencen slutter 1. december 2015  


