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Energi/Teknik - ’Brokkemøde’ 

Fiberline Composites i Middelfart producerer  

kompositprofiler, skabt af to eller flere materialer, som 

i forening giver en unik kombination af materialetekni-

ske fordele, som ikke kendes fra nogen af de traditio-

nelle konstruktionsmaterialer .  

 

Hertil anvendes naturligvis avanceret teknologi og vi er 

derfor rigtig glade for, at det er lykkedes os at få aftalt 

et besøg på virksomheden tirsdag den 23. februar 

2016. 

 

Læs mere og tilmeld dig her...  

Hvis du vil have slettet dit navn fra adresselisten, skal du klikke her. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du sende en e-mail til os på adressen fyn@def.dk 

I årets sidste kvartal indhentede vi lønoplysninger hos 
kollegerne i de fynske virksomheder - enten direkte hos 
dig eller hos din tillidsrepræsentant.  

Samlet er den fynske elektriker steget kr. 4,37 i 2015 - 
svarende til 2,39% 

Herved bliver den fynske elektrikers gennemsnitsløn på  

kr. 187,47 

Se/læs hele statistikken her...  

Lønstatistik for 4. kvartal 2015 

Igen i år vil du kunne møde op og brokke dig!  

’Brokkerne’ modtages med glæde af repræsentanter fra 
LK Lauritz Knudsen, NKT Cables og ELOGIC.  

Brokkemødet afholdes denne gang i Odense  

Mandag den 1. februar 2016 kl. 17:00 

Læs meget mere og tilmeld her...  

Virksomhedsbesøg - ’Fiberline Composites’ 

Dette Nyhedsbrev udgives af Dansk El-Forbund Fyn,  

Helgavej 22  -  5230 Odense M  -  Tlf. 66 12 52 05 

E-mail: fyn@def.dk  --  Web: www.def.dk/fyn  

Kontingenter 2016 

Kontingenter til fagforeningen og a-kassen reguleres 

årligt pr. 1. januar 2016. Ændringerne i år er heldigvis 

små, set i forhold til den øvrige pris- og lønudvikling.  

 

For et fuldbetalende medlem er stigningen således 

samlet på kr. 10,- for fagforening og a-kasse. 

 

Se alle kontingenterne her...  

Godt Nytår... 

Vinder af konkurrence 

I november måned udsendte vi ELPOSTEN som blad 

til alle vore medlemmer. Vi bad jer sende os en e -mail, 

idet vi desværre mangler e-mail adresser på mange af 

vore medlemmer, som går glip af bl.a. denne nyheds-

mail!  

Samtidigt kunne man deltage i en konkurrence og vin-

de en flot gavekurv fra HJ Hansen Vinhandel.  

 

Vinderen blev udtrukket i december og den heldige 

vinder blev Erik Obling, elektriker ved Linde El som 

her flankeres af Fagsekretær Sonny Lund Hansen.  
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