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Afdelingsformand Jørn Kaspersen 
har 25 års jubilæum i Dansk El Forbund Fyn 

I den anledning afholdes der reception 

onsdag den 11. maj kl. 12:30 til 15:30 på 

Helgavej 22 Odense M hvor vi glæder os til at hilse 

på medlemmer, samarbejdspartnere, samt øvrige venner 

af huset.

På vegne af bestyrelsen, Erling Jensen, Kasserer
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Der indkaldes hermed til generalforsamling 
onsdag den 18. Maj 2011 kl. 19.00

På OCC Ørbækvej 350. 5220 Odense SØ.

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 ........................................................................... (vakant)
  c. 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
     John Soelberg.............................................................................  (ønsker genvalg)
     Poul Erik V. Kristensen ................................................................ (ønsker genvalg)
     Sonny Lund Hansen ..................................................................  (ønsker genvalg)
     Jan Chr. Pedersen ...................................................................... (ønsker genvalg)
     Henning Lindhardtsen ................................................................ (ønsker genvalg)
 d. 1 bestyrelsessupleant: Jens Posselt ...................................... (ønsker ikke genvalg)  
 e. 1 Bilagskontrollør:Freddy Steen Nielsen.................................  (ønsker genvalg)
 f. 1 Bilagskontrollør for 1 år (Mogens Dinesen gået på efterløn)  -(vakant) 
 g. Bilagskontrollør suppleant: Claus Ingemann Nielsen .............  (ønsker genvalg)

       6. Eventuelt

Forslag, herunder forslag til valg, skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. maj kl. 9.00. 
OBS-OBS Forslag, herunder forslag til valg, vil efter den 9. maj være tilgængelig på vor 
hjemmeside www.def.dk/fyn

NB: Dørene åbnes kl. 18,30 hvor der vil være mulighed for at få en sandwich.

På bestyrelsens vegne
Jørn Kaspersen



Der indkaldes hermed til generalforsamling 
onsdag den 18. Maj 2011 kl. 19.00

På OCC Ørbækvej 350. 5220 Odense SØ. Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes!

Den 1. oktober 2010 trådte de nye regler om arbejdsmiljøorganisationen i kraft. Det er sik-
kerhedsorganisationen, der har fået nye retningslinjer og i den forbindelse er der sket et 
navneskift. 
 
LO Odenses Miljøudvalg vil i den forbindelse gerne invitere dig til fyraftensmøde

Torsdag d. 28. april kl. 17.00 – 19.00
Den Internationale Arbejdsmiljødag
hos LO Odense, Lumbyvej 11, 5000 Odense C

Program:
Velkomst 
Søren Schytte, Blik og Rør – De nye retningslinier m.m.
Lykke og Erling fra Odense Marcipan beretter om samarbejde.

De nye regler har givet en del navneændringer, fx. er SIO blevet til AMO. 
Navneændringerne betyder at:  
Sikkerhedsorganisationen er blevet til arbejdsmiljøorganisationen  
Sikkerhedsgruppe er blevet til arbejdsmiljøgruppe 
Sikkerhedsudvalget er blevet til arbejdsmiljøudvalget  
Sikkerhedsrepræsentant er blevet til arbejdsmiljørepræsentant 
Se mere på www. Lo.dk/amo 

Vi byder på en sandwich undervejs - derfor er tilmelding nødvendigt på: lofyn@lo.dk 
eller på 66140415.

Vel mødt !
LO Odenses Miljøudvalg.



Besøg et regulerkraftværk i Odense 

Regulerkraftværkerne bidrager til at skabe strøm i vindstille vejr – og samtidigt kan det 
udnytte overskydende el til varmt vand i fjernvarmenettet når det blæser meget.

Et regulerkraftværk skaber mere strøm i systemet (opregulerer) ved at dieseldrevne 
generatoranlæg sætter i gang. Omvendt kan det tage strøm ud af systemet (nedregu-
lere) ved at bruge strømmen til varmt vand, der laves i en elkedel.

Energi Fyn har driver 4 regulerkraftværker, det nyeste er opført ved Odense Universi-
tetshospital – det regulerer ikke alene energi fra vindmøller; det leverer også nødstrøm 
til hospitalet og der det første af sin slags i Danmark.

Kom og få en introduktion og se nød- og regulerkraftværket ved OUH i drift. Drifts-
chef Per Kristian Nielsen fortæller og viser rundt. Efterfølgende kører vi til Energi 
Fyn’s domicil på Sanderumvej. Her orienterer driftschefen videre om baggrunden og 
visionerne for regulerkraftværkerne, overvågning, dokumentation og samspillet med 
øvrige energileverandører. 
Slutteligt er Energi Fyn vært ved en sandwich og en forfriskning.

Virksomhedsbesøget er torsdag den 5. maj 2011 kl. 16:00 
og forventes at vare et par timer.
Mødested er Odense Universitetshospital, OUH – det præcise sted oplyses 
v. tilmelding

Tilmelding kan ske på tlf. 66 12 52 05, e-mail fyn@def.dk eller ved at indsende talonen 
bagerst i El-posten. 

HUSK altid at oplyse dit medlems- eller cpr.nr. ved tilmelding

Seneste tilmeldingsfrist er torsdag den 28. april 2011 – hurtig tilmelding tilrådes 

Deltagerantallet er maks. 25 – og kun for medlemmer! 

Kultur- og Aktivitetsudvalget



Seniorklubben inviterer alle medlemmer med ledsager på en forårstur.
 
Tirsdag den 17. maj 2011. kl. 08.30. fra Helgavej.
Der er mulighed for af- og påstigning på parkeringspladsen Staurby ved Middelfart, frakør-
sel 58, efter aftale. 
 
Når alle er samlet i bussen kører vi til grænsen, hvor der er mulighed for at man kan handle 
i Fleggård Indkøbscenter. 
Husk passet. Dog vil der undervejs være en kort pause, hvor seniorklubben er vært ved en 
forfriskning.
Når vi er færdig med at handle kører vi til Løgumkloster, hvor vi nyder en dejlig 2 retters 
middag. Herefter fortsætter turen over Bredebro til Kammerslusen, hvor der bliver et kort 
ophold til at nyde de spændende og smukke omgivelser, inden vi fortsætter til Ribe.

Vi går en byrundtur i Ribe, hvor vi skal se stedet, hvor vægteren starter sin rundgang om 
sommeren, og vi skal ind og se den smukke domkirke, som dominerer bybilledet med sin 
imponerende størrelse. Vi går igennem den gamle bydel og til ruinen af Riberhus, hvor vi 
ser monumentet for dronning
Dagmar som skuer ind over byen, stående i stævnen på et skib. Vi følger Ribe å, og ser 
vandstandssøjlen med markeringer af stormfloder i Danmark, et fænomen som til alle tider 
har haft stor indflydelse på det lave marskland i Ribeområdet. Vi kommer gennem gågaden 
og ser vandmøllehjulet, inden vi går tilbage til bussen.
Når vi er samlet i bussen kører vi tilbage til Fyn.
På hjemvejen gør vi holdt på en rasteplads, hvor der er en lille forfriskning.
Forventet hjemkomst mellem kl. 18.00. og  kl. 19.00.

Prisen er for medlemmer af seniorklubben kr. 200. 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 66125205, eller ved brug af tilmeldingsblanket.
Sidste frist for tilmelding er mandag den 9. maj kl. 12.00.
Da der skal bestilles mad på forhånd, er tilmelding bindende og betaling finder
sted i kælderen mellem klokken 08.10. og klokken 08.25.

Er du/I forhindret i at møde op på selve udflugtsdagen, skal du ringe på telefon
23629569 Poul Erik/Smalle eller 51747248 Jørgen.

Med venlig hilsen, Seniorklubbens kultur og Aktivitetsudvalget.

Seniorklubbens forårstur



Overenskomst 2012
Du har mulighed for, via dit medlemskab af Dansk El-Forbund, at gøre DIN indflydelse 
gældende. Hvad skal der lægges vægt på i de kommende overenskomstforhandlinger?

Gennem overenskomsterne er der blandt meget andet opnået:

• pension
• S/H, feriefridage og fritvalgsordning
• Efteruddannelse

Forbundet forhandler på medlemmernes vegne.
Derfor er det afgørende vigtigt, at vi kender medlemmernes ønsker.
Det kræver, at så mange som muligt giver deres mening til kende.

SMS til 1231
Brug din indflydelse - fortæl om dit valg

• Du kan svare på www.def.dk
• Du kan sende en sms til 1231 (alm. sms-takst)
Hvis du f.eks. vælger emnet: Arbejdstid - så skriv:
OKDEF (mellemrum)11+fyna - send til 1231

Rækkefølgen på listen er tilfældig og er ikke udtryk for forbundets prioritering.
Tilføj gerne dit eget forslag i punkt 15

1.  Tillidsrepræsentantregler
2.  Længere opsigelsesvarsel
3.  S/H, feriepenge, fritvalgskonto
4.  Pension
5. Lærlingeløn
6.  Løn under sygdom, barsel m. v.
7.  Ude- og rejsearbejde
8.  Efteruddannelse
9.  Skifteholdsbestemmelser
10.  Løn
11.  Arbejdstid
12.  Social dumpning
13.  Seniorordninger
14.  Akkord
15.  Andet:_____________________

Hvis ingen af emnerne svarer til din prioritering, kan du skrive en tekst med dit emne:
OKDEF(mellemrum)teksten+fyna - send til 1231

Spørg din tillidsrepræsentant eller din afdeling, hvis der er noget du er i tvivl om.



Tilmeldingsblanket

1. maj på Helgavej

   Virksomhedsbesøg på Regulærkraftværk den 5. maj 20110 kl. 16.00-18.00

 Navn:_________________________________       Medlemsnummer: ___________

   Seniorklubbens forårstur den 17. maj 2011 kl. 08.30 fra Helgavej

 Navn:_________________________________       Medlemsnummer: ___________

 Antal deltagere: _______________________

Bruger du denne tilmeldingsblanket, Sendes til:
bemærk da tilmeldingsfristen. Dansk El-Forbund Fyn
  Helgavej 22 · 5230 Odense M
  Tlf. 66 12 52 05

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.

Pernille Rosenkrantz-Theil , folketingskandidat (S), holder 1. maj talen.

Kl. 11.30 slutter arrangementet på Helgavej, hvorefter vi drager mod det fælles 1. maj
arrangement 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

www.helmertryk.dk

Dansk El-Forbund Fyn Tlf.: 66 12 52 05
Helgavej 22 Fax: 65 91 81 56
5230 Odense M E-mail: fyn@def.dk
 Hjemmeside: www.def.dk/fyn

Åbningstider:
Mandag og tirsdag: kl. 09.00 - kl. 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 09.00 - kl. 17.30
Fredag: kl. 09.00 - kl. 12.00

OBS! OBS! Afdelingen er lukket den 3. juni


