
ELPOSTEN l  Nr. 2/2009 l  April

       1. maj på Helgavej

Christel Schaldemose, 
medlem af Europa-Parlamentet (S) 
holder 1. maj talen – se mere i bladet…



DEF Fyn - Generalforsamling 2009

Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 13. Maj 2009 kl. 19.00
i salen ved Ungdomsakademiet Rugårdsvej 9, Odense C. (Tidligere AOF)

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse:
 a.  Formand Jørn Kaspersen (ønsker genvalg)
 b.  Fagsekretær Ole Madsen (ønsker genvalg)
 c.  5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  John Soelberg (ønsker genvalg)
  Poul Erik V. Kristensen (ønsker genvalg)
  Sonny Lund Hansen (ønsker genvalg)
  Jan Chr. Pdersen (ønsker genvalg)
  Henning Lindhardtsen (ønsker genvalg)
 d. 1 bestyrelsessuppleant: Jens Posselt (ønsker genvalg)
 e. 1 bilagskontrollør: Freddy Steen Nielsen (ønsker genvalg)
 f.  Bilagskontrollørsuppleant: (p.t. vakant da Mogens Dinesen i 2008 blev  

bilagskontrollør)

6. Eventuelt

Forslag, herunder forslag til valg, skal være bestyrelsen i hænde senest den 4. maj 
kl. 9.00. 

NB: Dørene åbnes kl. 18.30 hvor der vil være mulighed for at få en sandwich.

Vores forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen har lovet 

at deltage i generalforsamlingen med et fagligt /politisk indlæg

På bestyrelsens vegne
Jørn Kaspersen



Temamøde – SKS – Måleinstrumenter

Nu har SKS-systemet været et krav for at kunne opretholde el-autorisation i et 
installationsfirma siden 2001.

Er der helt styr på jeres firma?
Hvorledes skal du forholde dig til dette system?
Hvor meget skal du vide / lave for at du holder din del af aftalen?
Har du helt styr på hvilke skemaer, der skal udfyldes og hvornår de skal det?
Hvorledes disse målinger skal udføres, og hvilke måleinstrumenter kan man 
anvende?

Afdelingen holder et temamøde, hvor du kan komme og blive SKS opdateret. 
Og samtidig møde kollegaer til en spændende og inspirerende aften.

Tidspunkt:  Onsdag den 29. april 2009 kl. 17.00

Sted:  Syddansk Erhvervsskole (OTS) Risingsvej 60, 5000 Odense C

Program: 17.00 - Opstart og velkomst fra afdelingen
 17.15 - Gennemgang af SKS'ens hovedpunkter
 18.00 – Spisning
 18.45 - Gennemgang af eftersyn og afprøvning
 21.00 - Afslutning og opsamling

På temamødet snakker vi om:

Er du en del af jeres SKS-system?
Hvad skal SKS-system indeholde?
Hvor meget ved du om SKS-systemet?
Hvilke skemaer/rapporter kan/skal bruges ved afprøvning?
Hvilke måleapparater kan man bruge, og hvor tit skal disse kalibreres og af hvem?
Hvordan tester jeg el-installationen i et nyt hus?
Hvordan tester jeg en udvidelse af en installation?

Hvordan tester jeg:

- HPFI-relæet
- Jordspyddet
- Installationens Isolationsmodstand (Megning)

Hvem har ansvaret for, at det bliver gjort rigtigt?

Af hensyn til bestilling af mad skal du tilmelde dig senest den 21. april 2009 enten på 
mail fyn@def.dk eller ved brug af tilmeldingstalonen. Husk medlemsnummer.



Virksomhedsbesøg på Bryggeriet Vestfyen

Så er der mulighed for at besøge Bryggeriet Vestfyen – et bryggeri med stolte traditio-
ner og mere end 120 år på bagen. Især gennem de sidste par år har ølkulturen ændret 
sig mere og mere over mod specialøl. Bryggeriet Vestfyen har været med fra starten af 
denne øl-trend og er i dag en af Danmarks absolut førende leverandører af specialøl. 
Vestfyen producerer naturligvis også sodavand…

Vi får en rundvisning og indføring i processerne, samt den teknologi der ligger bag, af 
bryggeriets vedligeholdelsesleder og tidligere elektriker Ulrich H. Hansen.

Virksomhedsbesøget er onsdag den 6. maj 2009 kl. 19:00

Vi kan maks. være 25 deltagere i virksomhedsbesøget – kun medlemmer kan deltage!

Besøget er gratis og hurtig tilmelding tilrådes – dog senest 28. april 2009. Brug kuponen 
her i bladet eller mail til fyn@def.dk Husk medlemsnummer.

Tid: 6. maj 2009 kl. 19:00 præcis 

Mødested: Du modtager en bekræftelse på din tilmelding med oplysning om møde-
sted.

Virksomhedsbesøg

Virksomhedsbesøg på Lindøværftet

Vi planlægger et virksomhedsbesøg på Lindøværftet i august-september 2009.

Besøget annonceres ’kun’ i fagbladet Elektrikeren nr. 5 som udkommer i starten af 
august 2009.
Så hold øje med dette nummer!

Venlig hilsen 
Kultur- og Aktivitetsudvalget

Virksomhedsbesøg



Kulturelt besøg

Besøg på Europæisk Automobilmuseum i Fraugde

En af vore kollegaer, Steen Danielsen, har en sjov hobby. Han samler på ”gamle” 
biler. 

Kom og se dronning Margrethes første bil – en Volvo Amazon hun fik som 18-årig. 
Steen har erhvervet dette unikke eksemplar og har den udstillet sammen med en 
masse andre biler fra Europa. 

Intet museum overgår Europæisk Automobilmuseum, når det handler om bilens guldal-
der. Det er en simpel kendsgerning. Men Europæisk Automobilmuseum er meget mere 
end den største samling af 50'er biler. 

Museet fortæller kulturhistorie - om en epoke, hvor industrien voksede år for år, og hvor 
menigmand fik sin del af kagen. Bilparken voksede eksplosivt, men også cyklen med 
hjælpemotor - knallerten - blev folkeeje. Og så var der motorcyklen og det mekaniske 
legetøj og ... og .... 

Udstillingslokalet er fyldt til bristepunktet med motorcykler, knallerter, værktøj, legetøjs-
biler, bilsalgsbrochurer, plakater, plancher - og mere end 100 køretøjer!

Besøget på Europæisk Automobilmuseum sker den 27. maj 2009 kl. 19:00

Vi kan maks. være 20 deltagere og kun medlemmer kan deltage!

Besøget er gratis og hurtig tilmelding tilrådes – dog senest 20. maj 2009. Brug kuponen 
her i bladet eller mail til fyn@def.dk Husk medlemsnummer.

Tid: 27. maj 2009 kl. 19:00

Mødested: Du modtager en bekræftelse på din tilmelding med oplysning om møde-
sted.

Kontoret er lukket...
Afdelingskontoret – både fagforening og a-kasse - er lukket torsdag den 23. april 2009 
grundet uddannelsesaktiviteter. Tilmelding ved ledighed kan ske på dit lokale Jobcenter 
eller på www.jobnet.dk



Seniorklubbens forårstur

Seniorklubben har sammensat en forårstur for medlemmerne med ledsagere.
 

Køretur langs Flensborg Fjord og en gåtur i Gråsten Slotspark

Tirsdag den 19. maj kl. 08.30 fra Helgavej

Der er mulighed for af- og påstigning på parkeringspladsen ved frakørsel 58, ved motorve-
jen, efter aftale. Når vi er samlet i bussen, kører vi fra Helgavej mod Jylland.

Vi kører først til Hylkedal, hvor vi holder en kort pause og klubben er vært ved en lille forfrisk-
ning, der er også mulighed for at købe en kop kaffe i cafeteriet.

Derefter kører vi til Gråsten Slotspark, som vi skal ind og besøge. Vi gør holdt, så der bliver 
lejlighed til at gå en tur i den smukke park, som dronning Ingrid holdt så meget af og som 
hun satte sit eget personlige præg på.

Efter dette dejlige besøg kører vi til Holbøl Landbohjem, hvor vi nyder en lækker middag.

Fra Holbøl køres langs Flensborg Fjord og vi kører over grænsen til Otto Duborg Centret, 
hvor vi holder en times tid, hvor der bliver lejlighed til at handle og købe en forfriskning i 
cafeteriet.

Husk pas

Når alle er samlet i bussen kører vi tilbage over grænsen og tilbage til Odense, hvor vi an-
kommer kl. ca.17.30.

Vi holder en kort pause i Hylkedal, hvor man lige kan strække benene og måske har lyst til 
en forfriskning, som klubben er vært ved.

Prisen for medlemmer af seniorklubben er 190 kr. pr. person. Er du ikke medlem, koster et 
medlemskab 150 kr. pr. år + deltagergebyr.

Tilmeld dig hurtigst muligt, da deltagerantallet er max 48 personer.

Tilmelding kan ske på telefon 66 12 52 05 eller ved brug af tilmeldingsblanketten.

Sidste frist for tilmelding er den 12. maj kl. 12.00.

Tilmelding til turen er bindende og betaling finder sted i kælderen umiddelbart før turen 
mellem klokken 08.00. og 08.30.

Er du forhindret i at møde op på selve udflugtsdagen kan du ringe til Poul Erik på 
tlf. 23 62 95 69 eller Jørgen på tlf. 51 74 72 48.

Med venlig hilsen
Seniorklubbens Kultur- og Aktivitetsudvalg



Tilmeldingsblanket

®    Temamøde – SKS Måleinstrumenter Syddansk Erhvervsskole den 29. april 2009

 Navn:_________________________________       Medlemsnummer: ___________

®    Virksomhedsbesøg på Bryggeriet Vestfyen den 6. maj 2009

 Navn:_________________________________       Medlemsnummer: ___________

®    Seniorklubbens forårstur den 19. maj 2009 kl. 08.30 fra Helgavej 

 Navn:_________________________________       Medlemsnummer: ___________

 Antal deltagere: ______________

® Kulturelt besøg på Europæisk Automobilmuseum den 27. maj 2009

 Navn:_________________________________       Medlemsnummer: ___________

1. maj på Helgavej
Afdelingen afholder igen i år 1. maj arrangement på Helgavej 22, hvor du og din familie er 
meget velkomne.

Arrangementet starter kl. 09.00, hvor der bliver budt på grillpølser og øl/vand.

Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet (S) holder 1. maj talen.

Kl. 11.30 slutter arrangementet på Helgavej, hvorefter vi drager mod det fælles 1. maj ar-
rangement som begynder kl. 12.00 med optog fra Flakhaven til Ansgar Anlæg, hvor der vil 
være et alsidigt program med taler og masser af musik.

Med venlig hilsen
Jørn Kaspersen

&



Dansk EL-Forbund
Helgavej 22

5230 Odense M

Til dig, der er pensionist, efterlønner eller nær ved at blive det!

Der findes to seniorklubber på Fyn. En i Odense der naturligt dækker Odense og området der.
I realiteten kan alle seniormedlemmer under afd. Fyn søge optagelse der. Den leverer aktiviteter for 
disse; som det ofte fremgår af El-posten.
I Svendborg findes en 24 år gammel tværfaglig seniorklub bestående af p.t. 23 elektrikere, 17 
malere og 13 murere. Faggrupper, der hver for sig ikke kan leve som selvstændige klubber; men 
som tilsammen lige kan klare sig som klub. 
Vi har et rigtigt godt kammeratligt sammenhold i ”Byggefagenes Seniorklub, Svendborg.” Fra 
arbejdslivet kender vi jo mange af medlemmerne fra de andre fag, nogle har læst til murere og 
andre studeret til malere, og kender vi dem ikke, kommer vi hurtigt til det, ved udflugterne og andre 
arrangementer. 
Vi har fast på programmet en kort og en længere udflugt, den lange går 26. maj i år til Silkeborg 
med sejltur på søen, middag, og over Vrads med kaffe på både ud og hjemturen. Vi starter altid 
med rundstykker og en ”øjenåbner.”
Så har vi vor årlige generalforsamling med damer og andet godt og så selvfølgelig julefrokosten. 
I februar har vi med afdelingens hjælp sendt et PR-brev til en masse potentielle medlemmer på 
Sydfyn; men vi har kun hørt fra en enkelt. 
Kan det virkeligt passe at man ikke vil unde sig selv den oplevelse, det er at deltage i nogle af de 
3-4-5 arrangementer? Eller er det bare denne lille erindring, der skal til, for at du griber telefonen 
og ringer til Ejgild eller Mogens på nr. 6223 1383 eller 6221 5804.
Ifølge teksten er der vel ingen tvivl om at dette lille ’opstød’ kommer fra Sydfyn. Klubben i Odense 
kan helt sikkert svare for sig selv; men vi vil til enhver tid opfordre til medlemskab af en af senior-
klubberne.
  
Klub FY-041521. Mogens
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