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Alle afdelingens
medlemmer ønskes 

en glædelig jul og 
et godt nytår
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Faglig konsulent søges
Dansk El-Forbund Fyn søger en faglig konsulent til ansættelse snarest 
muligt.

Afdelingen består af 2.700 medlemmer, hvoraf 2.000 også er medlem af 
A-kassen

Kontoret består ud over formand og kasserer af 2 valgte faglige sekretærer 
samt 2 kontorassistenter, der primært laver A-kasse arbejde.

Vi arbejder ud over regulær sagsbehandling med mange medlemsoriente-
rede emner rettet mod enkeltpersoner eller grupper af medlemmer.

Arbejdsopgaverne vil primært være medlemskontakt og sagsbehandling i 
det faglige område, men vil også relatere sig til vor A-kasse i forbindelse med 
rådighedssamtaler m.v. 

Vi forventer:
.  En relevant baggrundsviden om overenskomstmæssige og arbejdsmar-
kedsorienterede emner.

. En dygtig formidler både mundtlig og skriftligt.

. Godt overblik og selvstændighed.

.  Gode samarbejdsevner samt interesse for udvikling af et godt samarbejde 
på arbejdspladsen.

. Interesse for egen faglig/personlig udvikling.

Vi tilbyder:
. Afvekslende arbejdsopgaver i en dynamisk organisation.
. Stor indflydelse på egen arbejdssituation.
. 37 timers arbejdsuge inkl. frokost
. Løn i henhold til kvalifikationer, samt arbejdsmarkedspension.

Skulle ovenstående have din interesse skal du sende en ansøgning, så vi har 
den i hænde senest 30. november, til Dansk El-Forbund Helgavej 22, 5230 
Odense M. eller via e-mail: fyn@def.dk 

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til formand Jørn Kaspersen 
eller kasserer Erling Jensen på tlf. 66 12 52 05
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Kultur- og Aktivitetsudvalget

Besøg på Fynske Medier's Trykkeri
 
Afdelingens Kultur- og Aktivitetsudvalg inviterer til virksomhedsbesøg på 
Fynske Medier's Trykkeri (Fyens Stiftidendes trykkeri) på Blangstedgårdsvej 2 
i Odense.
 
Mandag den 6. december 2010 kl. 19:00
 
Vi får sammen med Svend, en af virksomhedens elektrikere, gennemgået og 
set trykmaskinen i drift. 
 
På trykmaskinen skal vi se på kommunikationen internt på maskinen, bl.a. 
ETA netværk og COAX. Endvidere et kig på el-dokumentation. 
 
Vi ser maskinen køre, rundvises på det nye pakkeri og hører om de arbejds-
opgaver elektrikerne bliver udsat for ved Fynske Medier. 
 
Besøget forventes at vare et par timer – alt efter spørgelyst!

Mødestedet er trykkeriets hovedindgang, Blangstedgårdsvej 2 i Odense.
 
Tilmelding kan ske på tlf. 66 12 52 05, e-mail fyn@def.dk eller ved at indsen-
de talonen bagerst i Elposten. 
 
Der kan maks. deltage 20 medlemmer og besøget er uden deltagerbetaling – 
hurtig tilmelding anbefales!
 
Seneste tilmeldingsfrist er den 29. november 2010. 

ELPOSTEN
Udgiver:
Dansk El-Forbund Fyn
Redaktion:
Bo Laurberg (anshv.)



Seniorklubben

Juledekorationsfremstilling
Så er det snart jul med alle dens traditioner.

Derfor vil seniorklubben atter invitere til denne succesrige formiddag, hvor 
vi fremstiller juledekorationer efter bedste evne.
                             
Dagen er tirsdag den 23. november 2010

Du og din ledsager møder kl. 10.00., hvor der serveres kaffe. Har i bagt vil
vi da gerne have en smagsprøve.
 
Efter kaffen går vi i gang med det kreative – klubben leverer gran, ler og almindelige lys 
i moderat størrelse.

Skal du bruge store lys, bedes du selv medbringe dem, ligesom det vil være dejligt om 
du eventuelt har dekorationsmaterialer med – enten fra din have eller fra naturen.

Efter endt arbejde er der spisning. 

Du er velkommen til at medbringe din egen mad eller bestille mad ved tilmeldin-         
gen. Pris 50,00 kr. pr. deltager. Klubben betaler det resterende beløb til spisningen
og er vært ved en øl eller vand.

Maden bestilles samtidig med tilmeldingsfristens udløb, og tilmeldingen er derfor 
bindende.

Af hensyn til borddækning mv. er tilmelding nødvendig senest den 17. november   
på telefon 66 12 52 05 eller ved brug af tilmeldingsblanketten.
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i seniorklubben 
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Seniorklubben

Julefrokost
Atter i år har Seniorklubben fornøjelsen at invitere alle medlemmer  
pensionister og efterlønnere med ledsager til en julefrokosttur til det Sønderjyske.

Tirsdag den 30. november kl. 08.30. Fra Helgavej
Der er mulighed for af- og påstigning på parkeringspladsen Staurby ved Middel-
fart, frakørsel 58, efter aftale.                                       

Når alle er samlet i bussen, kører vi direkte mod Jylland og til grænsen ved Padborg 
Husk passet. Dog vil der undervejs være en kort pause, hvor seniorklubben giver en 
forfriskning. Kort tid efter gør vi holdt ved det store center Fleggård, hvor der bliver 
lejlighed til at gøre juleindkøb med mere, inden vi kører tilbage over grænsen til Holbøl 
Landbohjem ved Kruså, hvor den flinke vært Finn venter os med en lækker julefrokost 
efter bedste sønderjyske traditioner.  

Drikkevarer der nydes på Holbøl Landbohjem er for egen regning.

På hjemvejen gøres der holdt på en rasteplads, hvor der er en lille forfriskning.

Forventet hjemkomst mellem kl. 17.30 og kl. 18.30.

Prisen er for medlemmer af seniorklubben kr. 200,- pr. person. Er du ikke medlem,
koster et medlemskab kr. 150,- 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 mandag den 22. november kl. 12.00.

Da der skal bestilles mad på forhånd er tilmeldingen bindende og betaling finder
sted i kælderen umiddelbart før turen – mellem kl. 08.10. og kl. 08.25.
    
Er du/I forhindret i at møde op på selve udflugtsdagen skal du ringe på telefon

23629569            eller       51747248
Poul Erik/Smalle               Jørgen

Med venlig hilsen
Kultur- og aktivitetsudvalget



Elposten
Vi i redaktionen ønsker alle en glædelig 
jul samt et godt nytår.
Vi vil i 2011 fortsat være ude med 
oplysninger og aktiviteter fra den fynske 
afdeling.

Bladudvalget

Dansk El-Forbund Fyn
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Orienteringsmøder 2010

Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.
Møderne afholdes følgende steder:

Onsdag den 17. november kl. 17.30
på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16 i Svendborg

Onsdag den 24. november kl. 17. 30
på Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52 i Odense

Programmet vil være: 
1. Aktuelt nyt fra afdeling og forbund
2. A-kasse nyt

Alle møderne forventes afsluttet kl. 20.30

Da vi starter møderne med lidt at spise, er tilmelding nødvendig  
senest 2 dage før mødet på tlf.: 66 12 52 05, e-mail: fyn@def.dk eller  
ved indsendelse af talonen bagerst i bladet

Jørn Kaspersen



TILMELDINGSBLANKET
c Juledekorationsfremstilling i Seniorklubben den 23. november kl. 10.00
 Antal deltagere: __________   Antal deltagere til spisning: ______
 
c Julefrokosttur med Seniorklubben den 30. november, kl. 8.30

 Antal deltagere: __________   

c Orienteringsmøde, den 17. november kl. 17.30 i Svendborg
 på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16
 
c Orienteringsmøde, den 24. november kl. 17.30 i Odense
 på Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52

c Besøg på Fynske Medier's Trykkeri den 6. december kl. 19.00
 på Blangstedgårdsvej 2 i Odense 

Bruger du denne tilmeldingsblanket,   Sendes til:
bemærk da tilmeldingsfristen. Dansk El-Forbund Fyn
Bemærk navn og adresse står på bagsiden Helgavej 22 · 5230 Odense M

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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Skiftedag på afdelingskontoret!
 
Kirsten Hansen har valgt at gå på efterløn pr. 1. december i år. Hun 
vil dog afholde lidt ferie og afspadsering inden da og vil derfor have 
sidste arbejdsdag på kontoret 2. november 2010. 
 
Fagforeningen har været glade for Kirstens 8 år på afdelingskontoret 
og ønsker hende og hendes mand et godt og langt otium.
 
Som afløser for Kirsten har vi ansat Charlotte Gade – hun er også en 
erfaren medarbejder og vi glæder os til samarbejdet med Charlotte fra 
1. november 2010.   
 
Erling Jensen
Afdelingskasserer



www.helmertryk.dk

Dansk EL-Forbund
Helgavej 22

5230 Odense M

Juletræsfest
Dansk El-Forbund Fyn´s juletræsfest afholdes lørdag den 11. december 

mellem kl. 13.30 og kl. 16.45 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 
5220 Odense SØ

Det store nissehold vil underholde børnene med sang og dans

På børnebilletterne udleveres 1 sodavand og 1 godtepose
Efter uddeling af godteposer er der tegnefilm og herudover trækkes der lod om julegaver 

på nummeret på børnebilletten

Alt dette for kun kr. 30,- pr. børnebillet

For de voksne er der mulighed for at købe en voksenbillet til kun kr. 30,- pr. stk.
På denne billet udleveres en kop kaffe eller te samt et stykke wienerbrød.

Billetterne kan købes i afdelingen fra den 16. november 
til og med den 9. december


