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Efter aftale

LEDER

af Jesper E. Jensen, afdelingsformand

Godt nytår!
Så er vi gået ind i 2017 som bliver et spændende år med 
� ere store udfordringer og opgaver.

OK 2017
Overenskomstforhandlingerne på det private områ-
de er skudt i gang. Situationen er en anden end ved 
den foregående forhandling, da e� ervirkningerne af 
� nanskrisen den gang satte sine spor. Denne gang er 
arbejdsløsheden lav og denne gang bør der være plads 
til � ere forbedringer end ved sidste forhandling. Virk-
somhedernes ordrebøger er fyldte og den teknologiske 
udvikling i vores branche gør, at der bliver mangel på 
faglært arbejdskra� .

Billeder fra Kraftvarmeværket i Silkeborg.Billeder fra Kraftvarmeværket i Silkeborg.

Kraftvarmeværket
i Silkeborg



LEDER

af Jesper E. Jensen, afdelingsformand

De store temaer for overenskomstforhandlingerne 2017 
bliver bl.a. social dumping og kædeansvar. Vi vil arbejde 
på at få synliggjort vigtigheden af overenskomsterne og at 
få stemmeprocenten op. Der opfordres til, at I ved jobskif-
te kontakter afdelingen, så vi kan registrere jeres arbejds-
plads korrekt. På den måde har I stemmeret indenfor jeres 
korrekte overenskomstområde. 

Til e� eråret starter forberedelserne til de o� entliges over-
enskomstforhandlinger i 2018.

Uddannelse
Vi vil som afdeling gerne sætte fokus på uddannelse. 
Derfor har vi allerede nu � ere initiativer i gang. Den 17. 
januar havde vi besøg af Uddannelseskonsulent Peter 
Andersen som fortalte om mulighederne for e� er- og 
videreuddannelse indenfor elbranchen.

I maj kører LO også en kampagne om uddannelse. 
Uddannelsesområdet er for fagbevægelsen et centralt 
område, derfor arbejder LO også for, at man skal vedlige-
holde og supplere sine kompetencer løbende, så man altid 
er bedst rustet og kvali� ceret. 

Erhvervsakademierne tilbyder � ere muligheder for 
uddannelse via tekniske akademiuddannelser. Vi vil her 

i afdelingen gerne synliggøre hvordan I som medlemmer 
kan dygtiggøre jer indenfor faget og blive ved med at være 
attraktive medarbejdere for virksomhederne.

Selvom der er en stigning i uddannelsesa� aler, vil afdelin-
gen i hele året have fokus på at få oprettet � ere praktikplad-
ser. Fokus skal især være på de virksomheder som ikke har 
lærlinge i forvejen, så vi også i fremtiden kan imødekom-
me e� erspørgslen på uddannede indenfor elbranchen. 

Kongres 2018
År 2017 byder også på valg af kongresdelegerede til Dansk 
El-Forbunds kongres som i 2018 a� oldes i Aarhus. Der 
a� oldes en ekstraordinær generalforsamling til e� eråret, 
hvor valgene vil foregå. 

Generalforsamling 2017
Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i afdelingens gene-
ralforsamling tirsdag den 4. april 2017. 

Tak
Gunda To� ebjerg er med udgangen af 2016 stoppet som 
kontormedarbejder i afdeling Østjylland for at gå på 
e� erløn. Kontoret og bestyrelsen vil gerne sige Gunda 
tak for hendes indsats overfor medlemmerne i Dansk 
El-Forbund.  

Forbundets nye akkordmentor
Lasse Pedersen
med på pladsbesøg



P. Jul Nielsen
og Hustrus fond

LEGAT

til videreuddannelse 
af yngre teknikere

Fondens formål er at yde 
støtte til yngre personers 
videreuddannelse, gerne i 
teknisk retning, det være 
sig indenfor Danmarks 
grænser  eller i udlandet.

Der er ingen ansøgnings-
frist, og der anvendes ikke 
ansøgningsskema, skriv 
blot en kort begrundelse for 
din ansøgning.

Ansøgningen sendes 
eller mailes til:
Dansk El-Forbund,  
Afd. Østjylland 
Att.: P. Jul Nielsen Fonden 
Rymarken 4, 3.sal
8210 Århus V
ostjylland@def.dk

Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 17.30 – 20.30
Hos Dansk El-Forbund, Afd. Østjylland, mødelokaler 3. sal, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Temamødet afvikles i samarbejde med 

Indhold

• Hvad står der i bekendtgørelsen angående dokumentation af bygningsinstallation?
 – En kort gennemgang af kravene iht. bekendtgørelsen.

• Hvornår skal du dokumentere en bygningsinstallation?
 – Gennemgang af praktisk eksempel på hvordan en dokumentation kan se ud.

• Hvad skal dokumentationen indeholde?
 – En gennemgang af de dokumenter der skal til når der dokumenteres.

• Hvordan kan du dokumentere en bygningsinstallation?
 – En kort gennemgang af et praktisk eksempel på hvordan en dokumentation 
  af installationen kan se ud.

• Hvorfor bør du dokumentere installationen?
 – En kort gennemgang af gode grunde for at dokumentere installationen.

• Hvordan laver du en opmåling, og hvordan bliver det til et tilbud?
 – En kort gennemgang af hvordan du 
  nemt kan lave en opmåling i henhold 
  til EBA.
 – Gennemgang af hvordan en 
  opmåling kan blive til et tilbud.

Tilmelding til afdelingen på mail:
oestjylland@def.dk
eller tlf. 8675 2500 
senest mandag den 27. februar 2017.
Der serveres mad under mødet. 

TEMAMØDE 
eL-DOKUMeNtatION aF 
bYgNINgsINstaLLatIONeR

aFHOLDte aRRaNgeMeNteR  
DeF aFD. østJYLLaNDI 

Netværksmøde den 19. december 2016. Lokalaftaler

Oplæg ved Peter Mølgaard.

EL-DRE KLUBBEN 
holder møde følgende 
torsdag kl. 10.00 – 12.00

16. februar 2017
16. marts 2017
20. april 2017

Møderne holdes i kælderen 
på afdelingens adresse 
Rymarken 4, 8210 Aarhus V.



NYT FRA A-KASSEN

G-dage
Med virkning fra 2.1.2017 skal arbejdsgiverne betale de 
første 3 ledige dage (G-dage) hvis arbejdsforholdet 
har varet mere end 3 måneder. 
Hvis under 3 måneder skal arbejdsgiveren i 2017 ”kun” betale 1 G-dag.

Ændring i dagpengesatser
Den maksimale dagpengesats er 849 kr. om dagen.
Dimittendsatsen for nyuddannede bestemmes nu af, 
om du har forsørgerpligt. 
Har du forsørgerpligt er dagpengesatsen 696,00 kr. pr. dag
Har du ikke forsørgerpligt er dagpengesatsen 607,00 kr. pr. dag
Yderligere satser kan oplyses pr. mail/telefon til afdeling Østjylland.

vIRKsOMHeDsbesøg på vestas
Torsdag den 23. februar 2017 
Vi mødes på adressen: Frankrigsvej 15, 8450 Hammel
Vi starter kl. 18 – og slutter ved 20 tiden. Inkl. en sandwich i kantinen.

I Hammel produceres nogle af de højteknologiske styringssystemer, som er hjernen bag 
Vestas’ vindmøller. Fabrikken er opdelt i tre – elektronik, panelproduktion og udvikling – og vi får 
blandt andet lejlighed til at høre om elektrikernes spændende og forskelligartede hverdag.

Fabrikken er grundlagt i 1979. Vestas har 20.000 m² fabrik under tag i Hammel. 
I Hammel er der ansat 673 personer, hvoraf de 529 er direkte tilknyttet produktionen. 
Resten arbejder med udvikling af produkter, testsystemer og processer. 

Rundvisning af tillidsrepræsentant Brian Tøfting

Tilmelding til afdelingen på mail: ostjylland@def.dk eller telefon 8675 2500 
senest mandag den 13. februar.
 

gældende fra den 2. januar 2017

Akkordklubmøde den 21. november 2016her i afdelingen.



Husk at meddele hvis du 
skifter arbejde, får nyt 
telefonnummer eller ny mail 
adresse.

Det er vigtigt at vi har de 
rigtige oplysninger, så vi 
kan kontakte dig, og du kan 
modtage nyhedsmails.

Du kan ændre dine person-
lige oplysninger på Dansk 
El-Forbunds hjemmeside: 
� Log på mitDEF 
 med nem-id, 

� Sende en mail:
 ostjylland@def.dk
 med ændringer 

� Ringe til 
 Afdeling Østjylland 
 86 75 25 00  

Fortæl os hvor
du arbejder

STAMOPLYSNINGER

Afdelingen holder ordinær

GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 4. april 2017, kl. 19.00
På Rymarken 4, mødelokaler 1. sal, 8210 Aarhus V.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Referat fra sidste generalforsamling

4. Beretning v/ formanden

5. Orientering Faglig Afdeling

6. Orientering A-kassen

7. Regnskab

8. Indkomne forslag

9. Valg af:
 a. Formand ...............................................På valg er: Jesper E. Jensen

 b. 1 fagsekretær ........................................På valg er: Jørgen H. Brodersen

 c. 3 bestyrelsesmedlemmer .....................På valg er: Thomas Udengaard
    Kurt Larsen Pedersen
    Andreas V. Jensen

 d. 2 bestyrelsesmedlemssuppleanter .......På valg er: Peter Fries Mølgaard
    Vakant  

 e. 1 hovedbestyrelsessuppleant ...............På valg er: Per Prang

 f. 1 faglig revisor......................................På valg er: Uffe Jakobsen

 g. 1 faglig revisorsuppleant ......................På valg er: Lars Schrohl Szmiedowicz

 h. Lærlinge-/ungdomsudvalg...................(medlemmer under 29 år)

10. Årets elektriker

11. Bevilling af midler

12. Eventuelt

BEMÆRK
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt indstillinger til valg 
skal være afdelingen i hænde senest lørdag den 25. marts 2017.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Regnskab samt referat er fremlagt til gennemsyn på afdelingskontoret fra d. 27. marts 2017. 

TILMELDING TIL 
SPISNING KL. 18.15
Ønsker du at deltage i spisning, 
bedes du tilmelde dig på 
tlf. 8675 2500 eller pr. e-mail: 
ostjylland@def.dk 
senest mandag den 27. marts 2017. 

Billeder fra vores julestue
vi havde i afdelingen
den 10. december 2016



hos Erhvervs Akademi Aarhus
Erhvervsakademi Aarhus udbyder en række tekniske eller produktionsrettede efteruddannelser, 
som er rettet specifi kt mod faglærte. 

Netop nu er tilmeldingen åben til forårets udbud af de tekniske akademiuddannelser. En akademi-
uddannelse er en overbygning til dit svendebrev og foregår på deltid, så du kan bevare dit arbejde, 
mens du tager uddannelsen. Du kan studere om dagen eller om aftenen, og du får nye kompetencer, 
som du kan bruge direkte i din dagligdag. Uddannelsen kan fi nansieres af din arbejdsgiver eller 
gennem de overenskomstbaserede kompetencefonde. Du kan tage et enkelt fag, en hel uddannelse, 
eller noget midt imellem. Det er helt op til dig.

Ti foråret udbyder Erhvervsakademi Aarhus følgende fag fra 3 forskellige uddannelsesretninger:

El-installation
• Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer, startdato 09.03.17
• Installation og dokumentation, startdato 24.02.17

Automation og Drift
• Automationsdesign, startdato 23.02.17
• El-teknologi og integrerede automatiske enheder, startdato 02.03.17

Innovation, produkt og produktion
• Projektledelse, startdato 06.02.17 eller 08.02.17
• Anvendt økonomi, startdato 06.02.17
• Organisering, startdato 03.04.17
• Forretningsmodeller, startdato 07.02.17
• Konceptudvikling, startdato 03.04.17

Læs mere på vores hjemmeside: www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/ 

Hvis du gerne vil høre mere om dine muligheder for efteruddannelse er du velkommen til at 
kontakte chefkonsulent Andy Drysdale hos Erhvervsakademi Aarhus på e-mail: adry@eaaa.dk 
eller mobil 7228 6173. Du er også velkommen til at få en times karrieresparring.

EFTERUDDANNELSE



22
ONSDAG KL. 17.00 

Netværksmøde for tillidsvalgte
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

16
TORSDAG KL. 10.00 

EL-DRE klubben
Kælderen, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

KALENDEREN                                                                            

Aktiviteter i Dansk El-Forbund – Afd. Østjylland

6

6

6

7

FEBRUAR 2017
MANDAG KL. 17.30 - ca. 20.00

Ungdommens generalforsamling 
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

MANDAG KL. 18.00 

AKKORDKLUBmøde
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

MANDAG KL. 17.30

Ungdomsudvalgsmøde
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

TIRSDAG KL. 17.30 

TEMAMØDE 
El-dokumentation af bygningsinstallationer
Mødelokalerne 3. sal, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.
Tilmelding senest mandag den 27. februar

MARTS 

Cykelskur som frokoststue for østarbejdere 
i december 2016. Et sørgeligt syn.

16
TORSDAG KL. 10.00 

EL-DRE klubben
Kælderen, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

3

4

MANDAG KL. 17.30

Ungdomsudvalgsmøde
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

TIRSDAG KL. 19.00 

Generalforsamling – Se program inde i bladet

APRIL 

20
TORSDAG KL. 10.00 

EL-DRE klubben
Kælderen, Rymarken 4, 8210 Aarhus V. Årets elektriker 2017

Prisen ”Årets elektriker” går til en kollega 
som har gjort en ekstra indsats. 

Har du en kollega, som du synes fortjener 
en særlig anerkendelse for sin indsats, 

så indsend dit forslag til afdelingen. 

Du bedes skrive en kort begrundelse for indstillingen, 
hvorefter afdelingen vil kontakte dig 

for uddybende oplysninger. 

Din indstilling bedes sendt til afdelingen på mail: 
ostjylland@def.dk – senest den 25. marts 2017.

Hvem synes du skal være Årets elektriker 2017?

?
23

TORSDAG KL. 18.00 - ca. 20.00

Virksomhedsbesøg hos Vestas
Vi mødes på adressen: Frankrigsvej 15, 8450 Hammel
Tilmelding senest den 13. februar


