
ELPOSTEN l Nr. 2/2016 l April 

Fagforeningens generalforsamling 2016 

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 17. maj 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 

Afdelingen afholder traditionen tro 1. maj arrangement i haven 

på Helgavej 22, Odense - du og din familie er som altid meget 

velkomne! 
 

Arrangementet er fra kl. 9 - 11.30 og bestyrelsen byder på 

grillpølser, øl og sodavand. 
 

Næstformand i Dansk El-Forbund, Jens-Olav Pedersen, 

holder 1. maj talen i år. 
 

Kl. 11:30 kan vi følges videre til LO og FTF’s store arrange-

ment i Kongens Have, Odense 
 

Også på det øvrige Fyn afholdes der mange 1. maj møder . 

Læs meget mere her... 

1. maj i Dansk El-Forbund Fyn 

Så er det tid for generalforsamling i Dansk El Forbund Fyn  
 

Onsdag d. 18. Maj 2016 kl. 19.00 
 

 i Mødefabrikken, Lumbyvej 11, 5000 Odense C. 

 

Udover beretning og regnskab, samt valg til bl.a.  

bestyrelsen har vi i år inviteret  

 

forbundsformand, Jørgen Juul Rasmussen 

 

til at give et fagpolitisk indlæg og du opfordres til at komme og 

være med i debatten om vores fag og vore arbejdsvilkår. 

 

Se dagorden - læs mere her... 

NYT Virksomhedsbesøg - ’Fiberline Composites’  NYT 

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  

Forårstur med Seniorklubben 

Seniorklubbens bestyrelse inviterer klubbens med-

lemmer på tur til Rømø. 
 

Turen går via Fleggård indkøbscenter mod Løgumklo-

ster, hvor middagen indtages . Herefter besøg på 

smukke Rømø, hvor flere oplevelser venter… 
 

Er du endnu ikke medlem af Seniorklubben kan det 

nås endnu - læs mere og tilmeld dig via afdelingens   

hjemmeside her... 

Er du en af dem, der har været langtidssyg og har 

fået besked på at dine sygedagpenge nu skal stop-

pe? 

Grunden til at jeg stiller dette spørgsmål er, at mange 

kommuner landet over, har haft en uheldig og til tider 

ulovlig praksis, det har for nogen haft den betydning, at 

de har mistet et forsørgelsesgrundlag i form af syge-

dagpenge og er kommet på en anden og laver offentlig 

ydelse. Så læs videre her...  

Nyt fra socialrådgiveren... 
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