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Indledning 

Det er igen blevet tid for generalforsamling i elektrikernes fagforening, Dansk El-Forbund Fyn. Og igen kan 

jeg indlede med, at det seneste år har budt på rigtig mange spændende opgaver, både internet og eksternt.  

Vi kan se tilbage på et år med fortsat god beskæftigelse – der sker rigtig meget på og omkring Fyn, hvor såvel 

industri og byggeri har rygende travlt. 

Det vender jeg tilbage til – ligesom jeg også vender tilbage til, at afdelingskontoret og dermed fagforeningens 

adresse endnu engang er i ’flytte-mode’, dog denne gang til en mere blivende adresse. 

Men det vender jeg som sagt tilbage til. 

 

Først vil jeg vende blikket mod et af de områder, som i hele den igangværende kongresperiode har fyldt 

rigtigt meget i alle forbundets afdelinger og led – vores fokus på Organisering og medlemsfastholdelse.  

Dette fokus blev jo sat på kongressen i 2014 – og det med meget store og meget ambitiøse mål som skulle 

indfries i kongresperioden. I har hørt dem før – men jeg gentager dem alligevel: 

Kongressen besluttede at målet ved kongresperiodens udløb var:  
 

- Klubber i dobbelt så mange firmaer som i dag.  

- Der er valgt 200 flere tillidsrepræsentanter  

- Medlemstallet i Dansk El-Forbund er 10 % højere ved kongresperiodens slutning.  
 

Uden at have et endeligt opgjort tal at læne mig op af, så tør jeg godt fastslå, at vi ikke er i nærheden af disse 

mål – langt fra! 

Forklaringerne på dette er mange og lange – men primært er årsagen, at det var helt urealistisk høje mål vi 

fik sat. Det findes der i dag ikke 2 i Dansk El-Forbund der er uenige i. 

Men uanset om målene var for høje eller urealistiske, så fik det rørt noget ved den tilgang som organisationen 

og alle dens valgte, medarbejderne og langt ud i tillidsmandskredsene har, når det handler om at tiltrække 

og fastholde medlemmerne i det faglige fællesskab. 

Vi har i alle led skulle indtænke organisering og medlemsfastholdelse – og det i alle forbundets og afdelingens 

aktiviteter.  

 

Vi har i langt højere grad skullet tænke ’værdi i medlemskabet’ – og ikke mindst det modsatte. 
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Et eksempel på ’værdi i medlemskabet’ har været udfoldelsen af 2014-kongressen beslutningen om, at 

hovedbestyrelsen skulle undersøge muligheden for at tilbyde vore medlemmer en lønforsikring i forbindelse 

med ledighed.  

Samt at sende forslaget til urafstemning blandt forbundets medlemmer, såfremt hovedbestyrelsen kunne 

anbefale ordningen. 

En ordning der altså skulle give mere værdi i medlemskabet… 

Forbundet fik i samarbejde med vores forsikringsselskab ALKA strikket en forsikringsordning sammen, som 

nogenlunde bredt kunne finde anvendelse af forbundets medlemmer i tilfælde af arbejdsløshed. 

Men ordningen – som var kollektiv og dermed obligatorisk – kostede altså 50 kr. i kontingentstigning! 

Og så var spørgsmålet – var forsikringsordningen så god, at vi turde præsentere vore medlemmer for en 

kontingentstigning på en halvtredser, i en tid hvor flere vendte os ryggen med argumentet at vi var for dyre 

og at de så billigere alternativer i de gule fagforretninger… 

Det gav os nogen diskussioner i hovedbestyrelsen – ville ordningen bidrage til medlemsfastholdelse eller til 

medlemsflugt? 

Beskæftigelsen var vej op – ville medlemmerne reelt se ordningen som værdiskabende for medlemskabet 

eller overflødig i en tid hvor vi kunne se frem til stort set fuld beskæftigelsen inden ordningen ville kunne 

være fuldt implementeret. 

Vi valgte som nok bekendt IKKE at gå videre med en anbefaling og en urafstemning om emnet. Og det står vi 

så på mål for over for kongressen til oktober… 

Men jeg syntes at sagen – som eksempel – meget godt beskriver de overvejelser vi hele tiden skal gøre os 

når vi taler mere værdi i medlemskabet. 

Der er lagt op til at der også i den kommende kongresperiode skal være lige så stort fokus på organisering- 

og medlemsfastholdelse. 

Det er lykkedes os at få sat prop i medlems-frafaldet – vi kalder indsatsen ”Luk hullet i spanden” – men der 

er brug for at vi konstant har opmærksomheden rettet mod opgaven. På Fyn ser medlemsudviklingen således 

ud: 
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Vi skal fast holde en så høj organiserings-procent som muligt, det stiller os stærkest ift. arbejdsgiverne i 

forbindelse med forhandling af aftaler og overenskomster, men også når vi over for ministerier og 

myndigheder og vil udtale os på en branches vegne.  

På kongressen i år stilles der forslag om, at der igen afsættes en stor pulje penge til indsatsen, heraf kommer 

de 5 kr. pr. måned pr. medlem ud i afdelingerne til den lokale indsats. 

Kravene til anvendelsen er ændret, således at vi vil kunne bruge midlerne til at indgå i en ansættelse af en 

kollega på afdelingskontoret, et ønske vi lokalt har haft i flere år og som bestyrelsen fortsat arbejder hen 

imod. 

 

Udvalgene… 

I forbundet har vi en række udvalg, som løbende diskuterer og politik-udvikler på deres respektive områder. 

I afdelingen har vi på nogle af de samme områder også nedsat udvalg der arbejder med de sammen emner 

og lokalt udfører de opgaver og aktiviteter udvalget selv eller organisationen beslutter. 

Vi har et uddannelsesudvalg, et sikkerheds- og miljøudvalg, et kultur- og aktivitetsudvalg, et økonomiudvalg 

og ikke mindst et ungdomsudvalg.  

Måske der også på sigt kommer et egentligt akkordudvalg eller akkordklub – der arbejdes i hvert fald meget 

med området. 

 

 

Ungdomsarbejdet har rigtig god optur disse år. Vi har på Fyn et stort udvalg, som er blevet rigtig gode til at 

få nye med i arbejdet.  

Udvalget lokalt laver aktiviteter, som er populære – så populære at der nu tales om deltagerbegrænsning på 

enkelte af aktiviteterne. Det er ofte arrangementer som både indeholder en faglig og en mere social del.  

Eks. kombineres en omgang ’Hard-ball’ – under mottoet ”Nak eller bliv nakket” som udvalget afholdt i 

november eller en bowlingaften, som udvalget stod for i april – disse aktiviteter kombineres med en god 

faglig snak om uddannelse, løn og andre faglige udfordringer som man som ung elektriker eller 

elektrikerlærling kan have. 

Ungdomsudvalget pønser lige nu på at søge afdelingen om finansiering af en spillekonsol for at kunne lave 

medlemsaftener med spil og konkurrence i platformspil i vore lokaler.  

Det er afprøvet tidligere og var en rigtig god aktivitet der også levnede tid og mulighed for en god faglig snak.  
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Det er Stefan som er formand for udvalget og han repræsenterer det fynske lærlinge- og ungdomsudvalg i 

forbundet, Sonny er den praktiske tovholder på arbejdet. 

 

Arbejdsmiljø- og sikkerhedsudvalget varetages af Bo. Han sidder også i forbundets udvalg af samme navn 

og her fastlægges de samlede aktiviteter på området. På baggrund af en Sikkerheds- og miljøkonference 

afholdt i efteråret 2017 har udvalget i år forsøgt at redefinere sig selv; det har været nødvendigt fordi 

udvalgets medlemmer ikke oplever at arbejdet bliver prioriteret højt nok i hverken forbund eller afdelinger. 

Det arbejdes der nu med at få ændret, ligesom udvalget vil arbejde efter tydeligere mål.  

Også lokalt har det været svært at få samling på udvalget, det må vi fortsat arbejde med, således at også 

arbejdsmiljørepræsentanterne har et forum hvor de kan mødes og drøfte problematikker.  

En høj prioritet i år er at afholde 2 synlighedsdage hvor fokus er arbejdsmiljø og rettet imod bygge-

anlægsområdet. I år falder synlighedsdagene 24. april/maj og 3. oktober.  

Bo står for det praktiske, men enten vi fra kontoret eller frikøbte arbejdsmiljø-repræsentanter skal også 

deltage på synlighedsdagen.  

Et godt sted at møde mange elektrikere fra forskellige firmaer er ved grossisten Lemvigh-Muller. Bo bestikker 

personalet dér med lidt brød og kage og vi er (måske derfor) meget velkomne til at stå med vores lille miljø-

stand på deres P-plads. 

 

Økonomiudvalget mødes oftest kun ved budgetlægning, men har også været omkring salget af Helgavej 22 

tilbage i 2016 og drøfter også spørgsmålet om udvidelsen af fremtidig bemanding på afdelingskontoret. 

En opgave der aktuelt banker på er spørgsmålet om forrentning af afdelingens pænt store formue. Som det 

vil fremgå af regnskabet senere på dagordnen, så er vi pænt formuende – desværre er forrentningen af 

formuer meget ringe i disse år.  

Det skal vi se om vi kan gøre noget ved, så ret efter sommerferien vil vi sammen med vores egen bank – 

Arbejdernes Landsbank – se om vi kan finde bedre ’papirer’ at investere i – naturligvis under hensyntagen til 

de risici der kan være forbundet med spekulation.  

Det er bestyrelsesmedlemmerne Lars Sørensen og Torsten Smærup der sammen med Bo og jeg udgør 

afdelingens økonomiudvalg. 

 

Kultur- og aktivitetsudvalget laver årligt et par virksomhedsbesøg. Det skal Poul Erik, som er formand for 

udvalget selv fortælle om lidt senere, så det går jeg ikke dybere ind i her. Men blot nævne at udvalgets 

aktiviteter er vigtige ift. det at skabe aktiviteter også for medlemmer, som ellers ikke ville have brug for 

service eller andre ydelser fra deres fagforening. 

Det er lidt med samme dagsorden at vi nogle år laver større medlemsaktiviteter – med lidt eller større held 

– som eks. medlemsdag på Egeskov i 2016 eller medlemsdag i Den Fynske Landsby i august 2017. 

 Sidstnævnte var knapt så velbesøgt og vi springer foreløbigt 2018 over, men jeg håber at vi i 19 atter kan 

skabe en god og samlende aktivitet. 
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Vi har hen over efteråret afholdt Faglige/tekniske Temamøder – meget omhandlende de skærpede krav til 

dokumentation i forskellige installationer  og tavlekonstruktioner, en del afstedført af ny og ændret 

lovgivning på el-området.  

De tekniske temamøder vil afholde lige som mange af, som vi får mulighed for. Her møder vi en del 

medlemmer som er gengangere, men også rigtig mange medlemmer vi ellers aldrig ser – og som vi tror 

derved får værdi i deres fagforeningsmedlemsskab.  

 

 

1. maj arrangementet er jo en klassiker inden for fagforeningens årlige og tilbagevendende aktiviteter – lidt 

ligesom denne generalforsamling. 😊 

I år var jo 2. år, hvor vi afholdt kampdagens formiddagsprogram væk fra ’gode gamle Helgavejs” have…  

Jeg ved jo, at der blandt jer og de øvrige trofaste medlemmer er mange nostalgikere der med vand i øjnene 

savner og længes efter de varme og solrige maj-arrangementer med de lækre ristede pølser og kølige flaskeøl 

i den gamle have... 

Men jeg må nok skuffe jer og sige, at det var en anden tid. Nu bor vi et stort fællesskab, hvor fagforeninger 

som Serviceforbundet, Malernes Fagforening, Fødevareforbundet NNF, 3F Bygningsarbejderne, HK Midt, 

Dansk El-Forbund og nu også Metal Odense sammen forsøger at skabe rammerne om en ny måde at fejre 1. 

maj på. 

 

I år var var en helt ny model, idet vi både forsøgte at bevare en tradition om morgenmad, sang og små skarpe, 

samt indføre vores og Metals tradition om udendørs taler krydret med øl og pølser. 

For at fejre vores nye, kommende domicil havde både Metal og vi sikret os, at vore forbundsformænd – Claus 

Jensen fra Metal og Jørgen Juul Rasmussen fra Dansk El-Forbund talte ved arrangementet. 
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Det var et fint arrangement, men som altid med mulighed for forbedring og det vil vi sikre sker. Vejret var et 

helt kapitel for sig – det havde vi ingen indflydelse på.  

 

          

Men vådt og koldt var det – både på Kanalvej og i Kongens Have. Men bortset fra vejret, så var der både gode 

taler og god musik, så forhåbentligt bliver det også 1. maj næste år – i strålende vejr med bagende sol!  

Tak til Poul Erik for igen i år at lægge kræfter til som fanebærer! 

 

Uddannelsesudvalget 

Det sidste af vore udvalg jeg vil omtale er vores uddannelsesudvalg i afdelingen. Vi mødes stort set aldrig, 

idet vi får talt uddannelse i andre sammenhænge. Udvalget består af Lars Hybjerg, som sammen med Sonny 

er medlemmer af uddannelsesudvalget ved Sydfyns Erhvervsskole i Svendborg.  

På Syddansk Erhvervsskole i Odense er medlemmerne Torsten Smærup, Sonny og jeg - selv har jeg også har 

fornøjelsen af at være formand for udvalget på nu 5. år…  

Sonny går igen i de 2 skolers uddannelsesudvalg og vi holder på den måde hinanden orienteret om det vigtige 

arbejde på skolerne. Det er også Sonny som er vores medlem af forbundets uddannelsesudvalg. 

Det er i øvrigt også Sonny der trofast besøger hver eneste af de skoleophold, som gennemføres på hhv. 

skolerne i Svendborg og Odense. Det gør at både han, men ikke mindst Dansk El-Forbund er kendte og meget 

synlige for lærlingene, hvilket tydeligt ses på organiseringen.  
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Så trods det, at det tager en del tid med de mange skolebesøg, så er det både en god investering for 

fagforeningen og bestemt også et gode for lærlingene der får svar på deres mange spørgsmål om uddannelse, 

rettigheder og andre overenskomst-spørgsmål.  

El-skolerne på Fyn har i det seneste år haft rigtig mange udfordringer med udskiftning af afdelingsledere, 

udskiftning af og mangel på lærerkræfter, stor tilstrømning af elever, men desværre også stor mangel på 

lære-/praktikpladser. Sidstnævnte er en kæmpe udfordring, ikke mindst på Fyn. 

Et kort kig på lidt tal der viser udviklingen omkring vores elektrikeruddannelse – det er de nyeste tal fra vores 

uddannelsessekretariat EVU: 

Uddannelse 

Kigger vi på lærlingeindtaget, så er det fortsat præget af en stor og stigende interesse, men fortsat har faget 

stor mangel på lærepladser.  

Her vises først tilgangen 

 

 

Og her bestanden i fagets uddannelse 

 



 8 

Vi har fortsat alt for mange, der ikke kan få hverken hele, halve eller kvarte uddannelsesaftaler. Antallet af 

uddannelsesaftaler er stigende – det samme er andelen fortsat af de ’korte aftaler’… 

 

Som sagt er det et problem at tilbyde lærepladser nok på Fyn, hvilket formentligt også er medvirkende til det 

store antal ’korte aftaler’ 

 

Planchen bag mig viser såvel antallet af praktikpladssøgende og antallet af lærlinge i skolepraktik på 

landsplan. 

Det aktuelle tal for lærlinge i skolepraktik på SDE Odense er 35, også på Sydfynske Erhvervsskole i Svendborg 

er manglen et problem og der er også dér et større antal skolepraktikanter… 

 

 

Faglig sagsbehandling 

Det var lidt om forbundets og afdelingens udvalgsarbejde – og hvordan det hænger med afdelingens mange 

ind- og udadvendte aktiviteter. 

På afdelingskontoret foregår naturligvis det, som de fleste nok primært forbinder med en fagforenings 

egentlige opgave: den faglige sagsbehandling, tjek af kontrakter og lønsedler, vejledning om rejse og 

udenlandsarbejde, jobformidling, karrierevejledning, overenskomstspørgsmål og forståelse osv.  
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Området kan til dels beskrives ved tallene på tavlen bag mig, om end den kun viser de sager, som nåede at 

blive til en sag. 

 

Det samlede antal sager svinger noget fra år til år – og sagerne tynger naturligvis og forskelligt. Et af de 

områder der har fyldt meget i flere år, er områderne erhvervsbetingede lidelser, arbejdsskadesager og de 

såkaldt sociale sager. Det er sager der kan være meget langvarige og som kræver særlig indsigt for at vi fagligt 

kan matche de myndigheder medlemmerne er oppe imod. 

Derfor ansatte vi også – i samarbejde med Metal Odense – tilbage i 2016 en socialrådgiver, Benny som I 

måske har nået at møde på afdelingskontoret. Vi benyttede socialrådgiveren ca. 10 timer ugentligt, den 

resterende arbejdstid var Metals… 

Vores samarbejde med Benny omkring vore berørte medlemmer fungerede rigtigt godt og sagerne fik det 

professionelle løft som vi og medlemmerne havde brug for. 

Desværre søgte Benny nye græsgange tidligere på foråret og vi er derfor pt. uden socialrådgiver, hvilket 

presser os noget i faglig afdeling. 

Jeg er sammen med Metal Odense ved at finde en løsning på dette og vi håber snart at kunne ansætte en ny 

socialrådgiver i stillingen. 

Ud over dette særlige faglige og sociale område, så er vi særdeles godt beskæftiget med sager og kollegerne 

Bo og Sonny ser frem til at vi forhåbentligt kan få styrket kontoret som jeg nævnte tidligere i beretningen.  

Det gør jeg naturligvis også, men det handler for mig også om at kunne få løftet medlems- 

arbejdspladskontakten til nye højder – det er et område hvor vi kan forbedre os. 
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Overenskomstforhandlingerne 2018 

Jeg vil naturligvis ikke undlade at nævne den overenskomstmæssige situation som vi alle har oplevet omkring 

fornyelsen af de offentlige overenskomster her i foråret 2018. 

For hold da fast hvor har det været en særlig faglig situation. 

Dels har medlemsgruppen – altså de offentlige ansatte – været en lidt anden medlemsgruppe når vi taler 

konflikt, strejke- og lockout varsler. 

Vore medlemmer på de offentlige arbejdspladser har ikke tradition for at trække strejkevåbenet – og der har 

derfor i denne medlemsgruppe været stor usikkerhed og lidt frustration over hvad der egentligt var gang i. 

Det har givet rigtig mange henvendelser til afdelingen. 

Vi har heller ikke som forbund og afdelinger været helt skarpe fra starten – også her har der været nogen 

usikkerhed, ikke mindst fordi især det kommunale område i en årrække er ændret og har opfundet nye ejer- 

og selskabskonstruktioner. Og medarbejderne – var de nu ansat på offentligt aftaler og overenskomster – 

eller var de private? 

Vores meget dygtige forbundssekretær på det offentlige område, Allan Stenberg, blev i november måned 

valgt som borgmester i Tårnby. Det var godt for ham og Tårnbys borgere – men ikke så heldigt for DEF som 

dermed mistede manden med det store overblik over det offentlige område. Også dette faktum bidrog til lidt 

uskarphed.  

Men ikke kun i egen organisation har det været et særligt forløb – tag bare de ugelange forhandlinger, 

forlængelsen af forhandlingsforløbet 2 gange undervejs, forhandlere der har været meget åbenmundede og 

så en afslutning til sidst hvor resultaterne især på lærer-området kun langsomt blev offentliggjort og vel 

overraskede en del… 

Og så var der hele set up’et omkring ’musketer-eden’ – og en fusionskongres mellem LO og FTF undervejs i 

forhandlingerne – det har sgu’ været noget specielt.  

Overenskomstresultaterne kommer om lidt ud til urafstemning blandt alle de offentlige ansatte – vi har i DEF 

under 1.000 medlemmer og de vil komme til at stemme om deres egne overenskomstområder. Vores 

hovedbestyrelse anbefaler enstemmigt medlemmerne at stemme JA, idet vi vurderer at der er opnået det 

bedst opnåelige resultat OG at en konflikt IKKE ville have kunne skabe bedre resultater – tvært i mod. 

Jeg tør ikke vædde på, hvordan eks. skolelærerne stemmer om deres resultat. Men jeg har svært ved at 

forestille mig at elektrikerne og de øvrige håndværkere i stat, regioner og kommuner kommer i konflikt.  

En evt. konflikt vil kunne være en realitet 11. juni 2018 - men lad os se… 
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Generelt – og super kort fortalt – indebærer forliget bredt set at: 

- Offentligt ansatte får lønstigninger, som sikrer reallønsstigninger, og at den offentlige lønudvikling 

følger den private. Det er samtidig lykkes at fjerne Corydons forhadte privatlønsværn. 

 

- Den betalte spisepause er sikret som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag. Det vil 

sige, at arbejdsgiver ikke kan ændre ved spisepausen uden at aftale det ved forhandlingsbordet– 

hverken nu eller i fremtiden. 

 

- En kommission på det kommunale område med stærke suveræne beføjelser skal skabe et grundlag 

for forhandlingerne om en ny aftale om arbejdstid, også for underviserne i staten. Udgangspunktet 

er, at underviserne skal have rammer, så de kan lykkes med deres vigtige opgaver. 

Det var lidt om de offentlige overenskomstresultater – og de lønløft det giver på de områder… 

 

Lokale lønforhandlinger 

I efteråret indhentede vi lønresultater ind fra vore medlemmer her på Fyn – ligesom vi altid gør. På baggrund 

af tallene udarbejder vi lokalt og på landsplan en lønstatistik gældende for time- og månedslønningerne i 4. 

kvartal.  

Vi præsenterede resultaterne på medlemsmøderne i november og jeg skal derfor blot vise en enkelt planche. 

Den viser udviklingen fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. 

En noget beskeden lønudvikling på Fyn – dog var landsresultatet endnu ringere, hvis det skulle være en trøst 

for nogen her… ☺ 

Nu er vi spændt på hvor meget forårets forhandlinger rykker på elektrikernes løn – vi er kun bekendt med få, 

men dog lidt pænere resultater fra klubberne – spændende bliver det når vi ser alle resultaterne. 
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Lav ledighed er et af de parametre der kan bidrage til at få lønkronerne til at rulle – og ledigheden på Fyn er 

lav blandt elektrikerne. Dog har ledighedstallet siden jul været noget ustabilt – har ligget og kørt op og ned 

imellem 25 og 50 tilmeldte. 

 

 

Der er rigtig meget byggeri og anlægsarbejde i gang på Fyn og ikke mindst i Odense – men helt tømme 

arbejdsløshedskassen for ledige er det ikke lykkedes endnu. Der er stor rotation blandt de ledige – kun meget 

få medlemmer har længere ledighedsperioder og dem har vi naturligvis særligt fokus på.  

 

                    

 

Heldigvis ved vi, at der også i de kommende år er kæmpe projekter forude som vil kræve både højt 

specialiseret, men også mere almen elektriker-arbejdskraft. 

Dansk El-Forbund valgte for år tilbage at centralisere arbejdsløshedskassen, hvorfor dagpenge og 

efterlønsberegninger og alle former for udbetalinger sker centralt fra.  

Det er ind imellem en udfordring for vores Jane og Charlotte at de ikke selv kan skubbe udbetalingerne afsted 

til medlemmerne lige så hurtigt som de gerne ville; den centrale kasse i forbundet er ind imellem noget på 

hælene, ikke mindst forudsaget at ny lovgivning og ustandselige nye krav til såvel medlemmerne som a-

kasserne. 
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Kongres 2018 

 

I efteråret er der kongres i Dansk El-Forbund. I den forbindelse har bestyrelsen og de øvrige 

kongresdelegerede afholdt en række kongresforberedende møder – i alt 5 aftener hvor vi har diskuteret 

forbundet og dets fremtid samt kigget på love og aktuelle forslag der kan bringe organisationen og 

afdelingerne videre. 

Jeg vil senere komme ind på de forslag, som vi er endt med at ville bringe til kongressen, såfremt I altså vil 

stemme forslagene igennem senere på dagsordenen.  

 

 

Flyttedag 

I juli måned holder afdelingen igen flyttedag. Som det sikkert er jer bekendt, så har sammen med Metal 

Odense forhandlet en aftale på plads med HK Midt om et lejemål her i Odin Havnepark, beliggende på 

Kanalvej.  

Kanalvej 154 Z bliver vores nye adresse og vi glæder os rigtig meget til både at flytte i bofællesskabet, samt 

at vise det frem for jer og alle de øvrige medlemmer.  

 

 

 

Vi kommer som afdeling til at råde over ca. 300 m2 og så en række fælles m2 med Metal Odense. I alt udgør 

hele lejemålet 1.370 m2.  
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I lejeaftalen indgår også de m2 som vores lille ”El-museum” råder over og som aktive seniorer er langt med 

at få indrettet.   

 

Mødelokaler til medlemsmøder, generalforsamlinger og klubmøder vil fortsat være her i de fælles 

mødefaciliteter i Odin Havnepark. Det fungerer fint og vi booker os løbende ind. Hermed undgår vi at have 

mange m2 stående ubenyttede hen i længere perioder.  

Vi har sammen med Metal Odense lånt HK Midt pengene til ombygningen – en ombygning der løber op i ca. 

9 millioner kr. + moms. 

HK Midt betaler lånet tilbage over de kommende år, i takt med at vi betaler husleje. Huslejen vil være 

uændret i hele afbetalingsperioden som forventes at blive ca. 10 år. Det er således den uændrede husleje i 

tilbagebetalingsperioden der udgør vores forrentning af lånet. 

Vi syntes selv at vi har lavet en god business-case og der er naturligvis aftalt hvordan vi kommer ud af 

lejemålet og får vores penge retur såfremt organisationsændringer eller andet vil nødvendiggøre dette. Via 

tinglyste aftaler har vi ligeledes forsøgt at sikre vores udlån bedst muligt i tilfælde af, at HK Midt skulle løbe 

ind i økonomiske problemer – hvilket vi absolut ikke forventer. 
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Som sagt – vi glæder os til at flytte sammen med Metal Odense og tror på at det faglige bofællesskab vil være 

en styrke for både Metals og Dansk El-Forbunds medlemmer.  

Og I vil blive inviteret til indvielse, housewarming eller lignende efter sommer engang… 

 

Som afslutning på beretningen skal jeg oplyse at der igen i år er sket valg og ikke mindst mange fravalg 

omkring emner i beretningen.  

I er til gengæld velkommen til også at spørge ind til det, som jeg ikke har omtalt. 

Jeg vil derfor slutte min beretning nu – men først takke alle jer som hver især bidrager til foreningens virke. 

Alle tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne som sammen og hver især bidrager som fagforeningens 

forlængede arm ude i virksomhederne og på pladserne. 

Afdelingsbestyrelsen, som altid loyalt bakker op og giver det nødvendige med- og modspil i 
bestyrelsesarbejdet.  

Vore 2 dygtige kontorassistenter og sagsbehandlere Jane og Charlotte skal også i år have et stort 
skulderklap! 

Og så naturligvis Bo og Sonny, som dagligt kæmper for og med kollegernes faglige sager, store som små, 
samt i øvrigt deltager flittigt i afdelingens mange organisatoriske arbejdsopgaver.  

Tak til jer alle sammen for samarbejdet. 

 

 

Erling Jensen, 16. maj 2018 


