
ELPOSTEN l  Nr. 4/2012 l  Oktober

Alle afdelingens
medlemmer ønskes 

en glædelig jul og 
et godt nytår



temamøde om
vedvarende energi med solceller og

præsentation af fremtidens Smartgrid

Temamødet afholdes på Svendborg Erhvervsskole
Adresse: Porthusvej 71. 5700 Svendborg

Mandag den 22. oktober 2012, kl. 17.00—20.00.

Programmet for temamødet er:

Vedvarende energi med solceller

•  Valg af anlæg

•  Tilmelding til myndighederne

•  Krav til anlægget

•  Installation

•  Dokumentation

Pause

Præsentation af Smartgrid

•  Hvad betyder Smartgrid?

•  Hvorfor Smartgrid?

•  Projekter i Danmark

Vi starter med at spise, derfor er tilmelding til afdelingen nødvendig
på tlf. 66 12 52 05 eller mail: fyn@def.dk eller ved brug af 

tilmeldingsblanketten senest den 12. oktober 2012.

Dansk El-Forbund Fyn
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Dansk El-Forbund Fyn

Energi/Teknik- og brokkemøde 2012

Mødet afholdes 
tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 17.00

på Næsbyhoved Skov
Kanalvej 52, 5000 Odense C.

Igen i år vil du kunne møde op og brokke dig! Og brok modtages som sædvanligt med 
glæde…

Dette er en enestående lejlighed til at møde op og kvit og frit levere en god gang brok sam-
men med nye, såvel gamle kollegaer.

Har du et bevis for dit brok, så tag det endelig med til denne aften med brokhygge så der 
kan blive syn for sagen = brokkeriet.

Lauritz Knudsen/Schneider Electric - leverandør af kvalitets elmateriel

NKT CABLES - leverandør af kvalitetskabler og -ledninger 

ELOGIC som udbyder et bredt udbud af kvalitets-eltavler i Danmark  

For at det hele ikke skal gå op i brok, vil der fra ovenstående virksomheder være følgende 
korte temaindlæg, og hvis der skulle være nyt af epokegørende art, så vil du også høre om 
det.

Fra Lauritz Knudsen: Energioptimering løsninger for en bedre udnyttelse af energien

Fra NKT: Korrekt brug af kabler, energibesparelser ved brug af højere kvadrat på kablerne.

Fra Elogic: Problematikker vedrørende udskiftninger af komponenter (HPFI-relæer) i bestå-
ende el-tavler. Termografering/vedligeholdelse af tavler.

Programmet

Kl. 17.00 - 18.30 Afdelingen byder velkommen
   Derefter de tekniske indlæg v/leverandørerne. 

Kl. 18.30 - 19.00 Spisning.

Kl. 19.00 - 21.00 Brokkemøde hvor virksomhederne ser frem til dine ”brokker” med glæde.

Du skal tilmelde dig senest 23. oktober enten via e-mail fyn@def.dk eller telefon 66 12 52 05 
eller tilmeldingsblanketten bagerst i bladet.

Du er selvfølgelig også velkommen til at komme forbi afdelingskontoret og tilmelde dig.

Vi ses til en hyggelig aften med brok, energi/teknik og godt humør.
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Dansk El-Forbund Fyn

Orienteringsmøder 2012

Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder om 
aktuelle faglige emner.

Møderne afholdes følgende steder:

Tirsdag den 6. november kl. 17.30
På Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700  Svendborg

Tirsdag den 20. november kl. 17.30
I fagforeningshuset, Lumbyvej 11, 5000 Odense C

Programmet vil være: 
1. Aktuelt nyt fra Pension Danmark v. Helle Gullacksen

2. Aktuelt nyt fra afdeling og forbund

3. A-kasse nyt

Begge møder forventes afsluttet kl. 20.30.

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

Jørn Kaspersen
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Seniorklubben

Information 
Gode klubmedlemmer, så er vi igennem det første halvår af 2012.
Jeg håber I har haft en rimelig sommer. I den her stund sidst i juli måned ,hvor dette 
bliver skrevet, venter vi vel stadig på sommeren, vi håber på en god eftersommer.

Vores sidste arrangement i det første halvår, var en tur til Herregårdsmuseet 
Sønderskov Hovedgård, en ganske udmærket tur, som de deltagende klubmedlemmer
roste meget, og det er bestyrelsen selvfølgelig meget stolte af og arbejder videre med
at tilrettelægge vores arrangementer op til jul.
Vi planlægger et arrangement med juledekorationsfremstilling den 27. november og en 
julefrokosttur den 4. december.

Indholdet af de kommende arrangementer er endnu ikke fuldt udarbejdede.
I vil derfor senere blive informeret om disse. Det er ikke muligt at blive tilmeldt disse 
arrangementer før I hører fra os, hvor vi har begge arrangementers indhold fuldt udar-
bejdede.

Den første mødedag i klubben på Helgavej er den 4. september kl. 10.00.

    På bestyrelsens vegne
    Formand Jørgen Jensen
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Kultur- og Aktivitetsudvalget

Juletræsfest
Dansk El-Forbund Fyn´s juletræsfest afholdes lørdag den 15. december 2012 

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 12. november 
til og med den 13. december



TILMELDINGSBLANKET
c Temamøde den 22. oktober kl. 17.00 på Svendborg Erhvervsskole
 Medlems nr.: _________________________

c Brokkemøde den 30. oktober kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov
 Medlems nr.: _________________________

c Orienteringsmøde, den 6. november kl. 17.30 i Svendborg
 På Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16
 Medlems nr.: _________________________

c Orienteringsmøde, den 20. november kl. 17.30
 i Fagforeningshuset Lumbyvej 11, 5000 Odense
 Medlems nr.: _________________________

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

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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Elposten
Vi i redaktionen ønsker alle en glædelig 
jul samt et godt nytår.
Vi vil i 2013 fortsat være ude med 
oplysninger og aktiviteter fra den fynske 
afdeling.

Bladudvalget



www.helmertryk.dk

Dansk EL-Forbund
Helgavej 22

5230 Odense M

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: Kun efter aftale
Torsdag: kl. 09.00 - kl. 17.30
Fredag: kl. 09.00 - kl. 12.00


