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Leder
Ny dagpenge reform
Blækket på dagpengekommissionens rapport, hvor de kom med deres
anbefalinger til et nye dagpenge system, var dårligt nok blevet tørt, før
Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne indgik
en aftale om et nyt dagpenge system.
Den nye aftale træder i kraft pr. 1/1 2017 og den indebærer forbedringer,
men også forringelser for de ledige.
Forbedringerne:
Den nye aftale betyder, at der skulle være færre der mister retten til deres
dagpenge. Det bliver fremover muligt at forlænge dagpengeperioden op til
3 år, hvis man har fået arbejde i sit ledighedsforløb. Hvis man f.eks. har 1
dags arbejde i sin ledighedsperiode, forlænges dagpengeretten med 2 dage.
Forringelserne:
Dimittendsatsen - som er den sats nyuddannede modtager - sænkes fra 82
procent til 71,5 procent af de maksimale dagpenge. Det gælder dog ikke dimittender, der er forsørgere og dermed har børn. De bliver på 82 procent af
de maksimale dagpenge. Så indføres der også en karensdag hver fjerde måned - altså tre karensdage om året. Her er der tale om dage, hvor dagpengemodtagere ikke modtager nogen penge.
Blik og Rør Kreds Sydjylland og Fyn havde gerne set Venstre og Dansk
Folkeparti havde taget det fulde ansvar for den fadæse de lavede, da de
tilbage i 2010 vedtog at halvere dagpengeperioden og fordoble optjeningsperioden. Det var dem, der opfandt reglerne som betød, at rigtig
mange har mistet deres dagpenge. Man må aldrig glemme, at formålet
med deres aftale dengang var at presse lønnen nedad. Det var ud fra
den filosofi, at de fattige kun vil arbejde når de bliver fattigere, - og de
rige kun vil arbejde når de bliver rigere!
Når det så er sagt, er vi trods alt glade for de forbedringer politikerne så
kunne blive enig om. Der er igen tvivl om, at mange af vores unge kollegaer vil få nemmere ved at bide sig fast i arbejdsmarkedet med de nye
muligheder for genoptjening af dagpenge.
Vi er dog langt fra tilfredse med prisen for aftalen. Det er helt urimeligt,
at det er de ledige som alene kommer til at betale for aftalen. Vi havde
gerne set politikerne selv havde betalt regningen, eller i det mindste
havde vedtaget en kollektiv fordeling af byrden blandt alle medlemmer
af A- kasserne.
Det er et skridt i den rigtige retning, og det er vi glade ved. Et velfungerende dagpengesystem er forudsætningen for hele det fleksible arbejdsmarked, som Danmark er så kendt for ud i den store verden
Faktisk er den danske Flex Security model blevet en del af den Amerikanske valgkamp - derfor er det da også mærkeligt, at de danske politikere ikke passer bedre på Den Danske Model!
Niels Braaby
Kredsformand
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KREDS
SYDJYLLAND-FYN
******************************
Kredskontor:
Valmuevej 2, 5500 Middelfart
Kontortider:
Man. – tors. fra kl. 8.00 – 16.00
Fredag fra kl. 08.00 – 13.00

Tlf. 36 38 35 50
E-mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk
Formand:
Niels Braaby
Tlf. 36 38 35 55 Mobil: 51 53 31 55
nib@blikroer.dk
Næstformand:
Jørgen Jakobsen
Tlf. 36 38 35 51 Mobil: 51 53 31 51
joj@blikroer.dk
Faglig konsulent/A-kasse:
Steen Hansen
Tlf. 36 38 35 56 Mobil 51 53 31 56
sth@blikroer.dk
Faglig konsulent/opmåler:
Mette Jørgensen
Tlf. 36 38 35 52 Mobil: 51 53 31 97
mej@blikroer.dk
Faglig Konsulent/opmåler:
Jim Lorentzen
Tlf. 36 38 35 57 Mobil 51 53 31 57
jil@blikroer.dk
Kontorassistent - A-kasse:
Mie Haycock Mathiasen
Tlf. 36 38 35 58
mhm@blikroer.dk
Kontorassistent - bogholderi:
Helle Terkelsen
Tlf. 36 38 35 59
het@blikroer.dk

Nyt fra kredsen
Supplerende
arbejdsmiljøuddannelse
Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal tilbydes 1,5
dags efteruddannelse pr år.
Vi ved, at ganske mange af jer ikke kommer på kursus.
Enten bliver I ikke tilbudt det, eller også har det været
svært at finde et relevant kursus. Derfor vil jeg opfordre jer til at tjekke hjemmesiden: www.bar-ba.dk . De
tilbyder, som noget nyt, supplerende kurser som tager udgangspunkt i byggeriet. I vores område tilbydes kurserne i både Odense, Esbjerg, Sønderborg og
Kolding, alle i løbet af foråret 2016.
Du kan tilmelde dig allerede nu 
Jim

Heldigvis blev der også besøgt adskillige pæne og ordentlige byggepladser. Et af de fælles træk sidst
nævnte pladser har, er at de alle har en velfungerende
arbejdsmiljø organisation. Derfor vil Kredsen i fremtiden gøre en større indsats for at få valgt flest mulige
arbejdsmiljørepræsentanter, både i virksomhederne
og på de enkelte byggepladser. Vi kan se det gør en
★
Sikkerhedspjece
forskel.
Jim

Blik- og Rørarbejderforbundet

Skur og velfærd
Når en byggeplads varer mere end 3 dage eller 6 mandedage og ved arbejde med fjernvarme, skal der være
følgende faciliteter:
Supplerende arbejdsmiljøuddannelse til alle i
arbejdsmiljøorganisationen

Bedre sikkerhed
inden for byggeriet

Hvert år i funktionsperioden som arbejdsmiljørepræsentant skal virksomheden tilbyde
dig 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Dette med fuld løn samt dækning
af evt. omkostninger.
Blik og Rør anbefaler at du gør brug af denne mulighed for en opkvalificering til
gavn for dig, dine kolleger og virksomheden.

Gør brug af din ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse og få ny viden om:
Konflikthåndtering, psykisk arbejdsmiljø, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, vinterforanstaltninger, APV- arbejdet, tekniske hjælpemidler, arbejdsskader, sygefravær, tunge
løft, eftersyn af el-værktøjer, stiger, lifte og meget mere.
Henvend dig evt. i din kreds for hjælp med at finde et relevant kursus.

I uge 43 deltog Kredsen, sammen med de øvrige byg★
gefag, i en landsdækkende kampagne for bedre sikkerhed inden for byggeriet. Dette års emne var ”samarbejde om sikkerhed”, men vi så selvfølgelig også på
sikkerheden i almindelighed. Desværre kunne det
konstateres, at den stort opslåede handleplan ”knæk
kurven”, ikke har haft den mindste effekt. ”Knæk kurven” blev netop iværksat for at nedbringe antallet af
de mere end dobbelt så mange ulykker man har i byggeriet end man har inden for andre faggrupper.
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É t toilet for hver 15 personer.
Ét brusebad for hver 10 personer.
Én håndvask for hver 5 personer.
Der skal være varmt og koldt vand.
To skabe pr. mand.
Adskilt spise- og omklædningsrum.
Omklædningsog
baderum
være
Når en byggeplads varer
mere
end 3 dage eller skal
6 mandedage,
skalsammenhænder være følgende
faciliteter:
gende.
★ Ét toilet for hver 15 personer.
★ Ét brusebad for hver 10 personer.
• Rummet
skalforkunne
opvarmes til 18 grader.
★ Én håndvask
hver 5 personer.
★ Der skal være varmt og koldt vand.
• Køleskab
mulighed for opvarmning af mad og
★ To skabe og
pr. mand.
★ Adskilt spise- og omklædningsrum.
drikke.
★ Omklædnings- og baderum skal være sammenhængende.
★ Rummet skal kunne opvarmes til 18 grader.
for opvarmning af mad og drikke.
• Ikke★brandbar
affaldsspand.
Køleskab og mulighed

Skur og velfærd

★ Ikke brandbar affaldsspand.

På ca. 2/3 dele af de besøgte byggepladser blev der
konstateret diverse brud på arbejdsmiljøloven, så
som:
• Manglende sikring ved arbejde i højden, mangelfulde stilladser og risiko for faldende genstande
• Rod, uorden og mangelfuld rengøring
• Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger, fx arbejde
over skulderhøjde
• Risiko for skæreskader
• Elkabler i vand
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Jul i afdelingerne
Vejle Afdeling

Kolding afdeling

Juleposer
Så er der tid til julehygge, og igen i år uddeler vi juleposer til medlemmernes børn, og vi byder naturligvis
på en øl til far og en sodavand til børnene ved afhentning af juleposerne, torsdag d. 17. december 2015 fra
15.00 - 17.00, Ved Anlæget 20, kld. Vejle (hos FOA). Det
du blot skal gøre er at bestille poserne hos Morten Gydesen på tlf. 24 86 63 03 senest 7. december 2015.

Julekaffe
Pensionister og efterlønnere inviteres til julekaffe onsdag den 9. december 2015 fra kl. 16.00.
Mød op i afdelingens nye lokale på Vonsildvej 67,
6000 Kolding (Malernes Fagforening) til en hyggelig
eftermiddag i selskab med gode kollegaer.
Afdelingen er vært med lidt godt til halsen, og i samme forbindelse kan årets julegave afhentes.
Vel mødt !!

Julefrokost, pensionister og efterlønnere
For vores pensionister og efterlønnere holder afdelingen julefrokost lørdag den 28. november 2015 kl.
12.00, Ved Anlæget 20, kld. Vejle (hos FOA). Tilmelding
til Morten Gydesen på tlf. 24 86 63 03 senest d. 20. november 2015.
Hilsen bestyrelsen, Vejle Afdeling

Aabenraa/Haderslev Afdeling

Juletræsfest
Traditionen tro afholdes der juletræsfest for afdelingens medlemmer med egne børn og børnebørn, hvor
vi mødes til familiehygge søndag den 13. december
2015 kl.14.00-16.30 i Parkhallen på Fynsvej.
Julemanden og nissepigerne kommer og leger med
børnene, bindende tilmelding sker til Bent Ole på tlf.
75 53 41 88 senest 2. december 2015.
Juleposerne koster 30 kr. og betaling samt afhentning
af billetter foregår i afdelingens nye lokaler (Malernes
Fagforening) på Vonsildvej 67 6000 Kolding den 9. december mellem kl 16.00 og 17.30
Arrangementet sker i samarbejde med DM og 3F
Alle er velkommen.
Hilsen bestyrelsen i Kolding afdeling

Så er det snart jul igen, og dermed tid til julekomsammen for pensionister/efterlønnere i Aabenraa/Haderslev Afdeling
Afdelingen indbyder hermed alle vores pensionister
og efterlønnere til en snak, og en lækker Julefrokost
med drikkevarer, i Restauranten ASC Messen, Aabenraa Sejlklub, Lystbådehavnen, torsdag den 10. december fra kl. 12:30. Tilmelding til Børge på mobil 23 86 70
48 eller evt. sms senest den 19. november 2015.

Odense afdeling

Det er aftalt med bestyrelsen, at vi i år prøver noget
andet/nyt, som vi håber på I vil tage godt imod, hvilket betyder, at æbleskiver på kontoret og julesnapsen
dermed vil bortfalde.
Glædelig Jul og Godt Nytår til alle
På bestyrelsens vegne, Børge Schlaikjer

Afdelingen er vært ved en gang ”julepølser” med tilhørende øl og vand, og du får en flaske god rødvin
med hjem til juleanden.
Vi ses den 17. december!
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Jul i fagforeningen
Afdelingen indbyder hermed alle medlemmer, både
svende og lærlinge til JUL I FAGFORENINGEN torsdag
den 17. december 2015 fra kl. 15.00 til 17.00.
Vi mødes i vores lokaler på Cikorievej 3, 5220 Odense
SØ, til julehygge og en faglig snak.

NB: HUSK! at tage din kollega med!

Lej et dejligt sommerhus til en rimelig pris
Se flere billeder af vores huse på facebooksiden Blik
og Rør - Kreds Sydjylland-Fyn.
For alle medlemmer af Kreds Sydjylland-Fyn. Det er
vigtigt at I som lejere passer godt på husene.
Huset i Houstrup er på
91 m2 med sovepladser
til 6 personer, fordelt på
3 soverum. Der er opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler og
sauna. Houstrup ligger ved Vestkysten mellem Henne
Strand og Nymindegab ikke ret langt fra Nr. Nebel og
tæt på Sea West.
Huset i Bork Havn er på
65 m2 med sovepladser
til 6 personer fordelt på 2
soverum og en alkove.
Der er opvaskemaskine,
vaskemaskine og tørretumbler. Bork Havn ligger i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord ca. 5 km fra Nr. Nebel og tæt på naturreservatet Tipperne.

Weekend/mellemdage kan kun lejes hvis huset ikke
er lejet ud hele ugen. Skift er kl. 16.00.
Priserne er inkl. elforbrug, men der skal dog stadigvæk oplyses om forbruget når i sender nøglen retur.
Ansøgninger sendes pr. mail til mhm@blikroer.dk eller
ved indsendelse af blanketten til Kredskontoret i Middelfart senest den 11. januar 2016. Der er lodtrækning
blandt alle ansøgere for perioden 1. marts 2016 til 28.
februar 2017.
Ansøgere med skolesøgende børn kommer i første
”lodtrækningsrunde” for de uger som dækker skoleferierne. Alle ansøgere vil få besked så hurtigt som muligt efter den 25. januar.
Ledige perioder udlejes derefter efter ”først til mølle”
princippet.

Priser for sæsonen 2016/17
Uge 7, uge 26 – 35 (begge inkl.) samt uge 42 (fre-fre)
pris pr. uge
Øvrige uger (fre-fre)
pris pr. uge
Weekend (tors-søn)		
Mellemdage (søn-tors)		

Leje af sommerhus 2016/17
Jeg ønsker at leje sommerhuset i
Ønskes i uge

eller uge

Navn:

Houstrup

2.900 kr.
1.900 kr.
1.000 kr.
800 kr.

✂

Bork Havn

E-mail:
Tlf. nr.:

Adresse:
Antal skolesøgende børn under 14 år:

(skriv antal og alder)

Bemærk vi sender din bekræftelse på opholdet pr. e-mail
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Nyt fra A-Kassen
Der er nu kommet godt gang i branchen efter den nye
arbejdsmarkedsreform trådte i kraft 1. juli 2015.
I perioden fra 1. juli og til i dag, er der kommet en del
flere i arbejde, så opsvinget har vi virkelig mærket inden for vores område, ledigheden er nede på 3,2 %.

I Blik & Rør ved vi, hvad der påbegyndes af byggerier
og renoveringsopgaver de kommende år, så det er
vigtigt, at vi får alle med og begrænser indtaget af
udenlandsk arbejdskraft

HUSK!

Den 1.juli 2015 startede vi med fælles samtaler med
de ledige medlemmer, Jobcenteret samt A- kassen. På
A-kassen vidste vi ikke, hvor mange samtaler der reelt
ville komme, men takket være den relativt lave ledighed har vi ikke haft så mange, som der i første omgang var beregnet.

Dagpenge i forbindelse med
jul og nytår

De samtaler, der har været afholdt, har været meget
positive og til gavn for den ledige. De ledige bliver
”hørt”, og der bliver taget hånd om dem, så de hurtigere og mere målrettet kommer tilbage i beskæftigelse. Har man været ledig i en længere periode, er der
måske brug for lidt opkvalificering, eller et lille rygstød så den ledige kan komme tilbage med fuld skrue.

Du skal indtaste dit ydelseskort elektronisk (dagpengekort/aktivering og efterlønskort) Gå ind via Selvbetjeningen på www.bf-a.dk. senest lørdag d. 21/122014, så vil pengene være til udbetaling tirsdag d.
23/12-2015.
Ydelseskort der ikke er indtastet senest lørdag den
21/12-2015 kl. 16.00 vil først blive udbetalt senere.

Steen

Vi vil gerne fra kredsen ønske alle medlemmer og familie
en god jul og et indbringende nytår.

✂
Leje af sommerhus 2016/17

Valmuevej 2, 5500 Middelfart

Kontor- og telefontider i kredsen mellem jul og nytår, alle hverdage fra 9.00-12.00

DFFTFDDAAAAAAFDTTTADDDFDDADADDFAATDDDDFAAATADDFTTFTAFDDDAADTFFFFTF
Blik- og Rørarbejderforbundet, Sydjylland-Fyn
+ + + 25603 + + +
7993 Sydjylland-Fyn USF B

N

Nyt fra afdelingerne
Odense afdeling

Vejle Afdeling
Formand: Torben Nielsen
HB-medlem
Tlf. privat 71 75 25 14.
holmgaard@midtfyn.net
Cikorievej 3, 5220 Odense SØ
Kontortid:
A-kassen: mandag 08-10.
Faglig afd: torsdag 13-17.

Syd/vest Fyns afdeling
Formand: Peter Kristiansen
Tlf. privat: 21 76 67 17
Engvej 5, 5600 Fåborg
Kontortid: 1. mandag i hver måned kl. 16-17. Tlf. 40 29 48 77

Formand: Morten Gydesen
Tlf. privat: 24 86 63 03
mgy@smaf.dk

Fredericia/Middelfart afdeling:
Formand: Erik Kofod
Tlf. privat: 64 41 20 92
60 16 20 92
afd43@blikroer.dk
Kredsekontoret efter aftale
med formanden
Kolding afdeling:
Formand: Kim Klavsen
Tlf. 25 25 71 52
kimk@c.dk
Vonsildvej 67, 6000 Kolding
Kontortid efter aftale med formanden

Nyt Svendborg
fra A-Kassen
afdeling
Formand:
Anders Størner- Ryberg,
Tlf. privat: 28 87 84 59
Anders.s.ryberg@hotmail.com
Vestergade 120, 5700 Svendborg
Kontortid: efter aftal med formanden eller kasseren.

Skorstensfejernes
Sønderjylland/Fyns afdeling:
Formand: Johannes Renneberg
Rådyrløkken 169,
5210 Odense NV
Tlf. privat. 28 44 78 40.
skorstensfejer@kalnet.dk

Horsens afdeling
Formand: Christian Preisler
Tlf. privat: 22 80 36 62
Robert Holmsvej 1, Horsens
Kontortid torsdag i lige uger fra
15.00-16.00
tazzodk@gmail.com

Esbjerg afdeling:
Formand: Morten Frøsig
Tlf. privat: 26 74 90 62
frosig@youmail.dk
Kontortid: Fredensgade 1,
6705 Esb. Ø, mandag 7.30-9.00
tlf. 75 13 39 44

Aabenraa/Haderslev Afdeling:
Formand: Allan Petersen
Tlf. privat: 61 31 26 53
hei.allpetsens@gmail.com
H.P. Hanssens Gade 21, st.
Aabenraa (hos 3F)
Kontortid: Ulige uger onsdag
8.30-10.00
Sønderborg afdeling:
Formand: Jacob P. Nielsen
Tlf. privat: 27 41 45 19
jacobnielsen@stofanet.dk
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Blik & Rør Ungdom
Nyudlærte svende efteråret 2015
VVS & energi specialister, SDE Odense
Morten Theill
Per Mortensen, Ringe
Tommy K. Reinholdt
Pilegaard/Henriksen, Odense
Isar Beck
Ellinge Smede, Ullerslev
Benjamin B. Johansen Ellinge Smede, Ullerslev
Sebastian L. Müller	Dansk Installations Teknik,
Broby
Jacob S. Pedersen
J. Beese VVS, Odense
Thomas B. Hansen
Hauge Energi, Odense
Rasmus Schreiner	Refsvindinge Smede,
Refsvindinge
Jacob J. Hansen
Marslev VVS, Marslev
Christian P. H. Nielsen Svop VVS & Blik, Årslev
Michael S. Hansen
Fraugde VVS & Blik, Odense
Anders N. V. Nielsen
Tarup VVS, Årslev
Andreas E. Christensen	Kædeby Maskinforretning,
Humble
Thomas S. Sørensen
Bøgeskov, Assens
Kim K. Svenningsen
Voldbro Smede, Assens
Kasper W.D. Madsen
Tullebølle VVS, Trankær
Joans Nielsen
Nordisk Klima, Odense
Martin R. Widenborg
Byens VVS, Odense

VVS Blikkenslager, SDE Odense
Casper H. Gregersen
Jørgen Mohr-Ernst, Kerteminde
Anders G. Jensen
VVS Fyn, Morud
Morten Nielsen
VVS Gården, Svendborg
Claus U.G. Svendesen	Blikkenslager Jon Jørgensen,
Søndersø
Alexander G. Jørgensen Kaj V. Jensen, Odense

VVS & energispecialister, Hansenberg Kolding
Louis C. Andersen
Tage Andersen, Fredericia
Simon Grauslund
Kemp & Lauritzen, Fredericia
Niels V. H. Knudsen
VVS Søberg, Kolding
Rasmus A. Ljungberg
Lund-Kørup VVS, Horsens
Søren A. Silbæk	Slagtergades Installationsforretning, Haderslev
Peter M. Skov
Tørring VVS, Tørring
Rasmus B. Vilhelmsen	Regner og Claus Sørensen
VVS, Vejen
Blikkenslager, Hansenberg, Kolding
Klaus M. Johannesen
Tørring VVS, Tørring
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BLIK OG RØR ØNSKER ALLE TILLYKKE

Nye tillidsmænd
Carsten Kongsted Gregersen
DONG Energy - Vejen

•

Søren Gram Vilhelmsen
Dansk VVS Service ApS - Odense

•

Alexander Kyed Pedersen
Kemp & Lauritzen – VVS - Odense

•

Lars Tinglef
Kemp & Lauritzen – Ventilation – Odense

•

Ole Larsen
Trap VVS – Middelfart

•

VVS Montør, SDE Odense
Mustafa Kandemir
SDE, Odense
Christian H. Fich
SDE, Odense
Thomas C. Jørgensen Trap VVS, Middelfart

Skorstensfejer, EUC Tønder
Daniel Mols Lynge (tv) Kurt Bauer, Kolding.
Bo Kristoffersen (th)
Bent Kurth, Toftlund
(Gregers Y. Marcussen, Kerteminde og Katalina Lindner, Oksbøl blev også udlært, men ønskede ikke at
være med på billedet).

Kim Engstrøm
VVS Søberg - Kolding

Kredsen ønsker alle
tillykke med valget
Dødsfald
✞

Muhammed M. E. Jerbi
Præstebakken 4, 4, 6700 Esbjerg
21 år
❈

✞

Knud Schmidt
Bjerggade 35, 6000 Kolding
73 år
❈

✞

Jørgen A. B. Andersen
Odinsgade 29, 3
77 år
Æret være deres minde

9

Nyt fra Skorstensfejerne
Tillæg til overenskomsten
Normalt forhandler man overenskomster for en 2 eller
3-årig periode.
Arbejdsgiverne ved, hvad de skal betale de ansatte og
lønmodtagerne ved, hvad de har.
Men der er ikke noget i vejen for, i løbet af perioden, at
lave et tillæg til overenskomsten, hvis man bliver opmærksom på en udfordring, der kræver en løsning.

Organisationerne har påtaleret over for misbrug af
denne bestemmelse i henhold til overenskomstens
regler for behandling af faglig strid §15.”

Skorstensfejersvendene er iflg. overenskomsten ansat
til 37 timer pr. uge.
Hidtil har det været sådan, at hvis nogen, af helbredsmæssige årsager, har ønsket at arbejde mindre end de
37 timer, så har det ikke været muligt. Skorstensfejermestrene synes naturligvis ikke, at det er nogen god
idé, at skulle betale løn for 37 timer, men kun få udført
arbejde for eksempelvis 30 timer.

Fremadrettet skal vi selvfølgelig arbejde for at skabe
et arbejdsmiljø, hvor disse aftaler bliver overflødige,
og allerede nu er arbejdet med at forny vores branchevejledning i gang. Det er selvfølgelig en langsommelig proces, men jeg har en forhåbning om, at resultatet bliver godt. Jeg er af den opfattelse, at hvis den
nye branchevejledning følges, vil det kunne resultere
i et væsentligt forbedret arbejdsmiljø, hvis man får
den brugt aktivt ude på de enkelte værksteder.

Nyt protokollat med Lauget
Forbundet har derfor indgået et nyt protokollat som
tillæg til overenskomsten med skorstensfejerlauget.
Det nye protokollat åbner således mulighed for, at
man på det enkelte værksted kan lave en aftale om
nedsat arbejdstid i forbindelse med nedslidning,
svaglighed eller tilskadekomst.
Teksten i protokollatet lyder:
”For medarbejdere, hvis arbejdsevne er forringet på
grund af nedslidning, svagelighed eller tilskadekomst,
kan der træffes aftale om forkortet arbejdstid. Aftaler
skal indgås skriftligt og godkendes af organisationerne inden de kan træde i kraft.
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Med den stigende gennemsnitsalder i faget, vil vi nok
komme til at se en del til disse aftaler i fremtiden og
det vil også være en fordel for den enkelte, hvis helbredet ikke længere er til 37 timer om ugen.

Protokollatet er underskrevet og gældende fra nu af,
men den øvrige overenskomst skal fornyes igen i
marts 2017, men vi skal allerede nu så småt begynde
at overveje, hvilke ting vi vil arbejde på at få med næste gang. Jeg skal derfor opfordre jer til at komme til
den kommende generalforsamling, hvor der vil blive
mulighed for at komme med gode ideer til den næste
overenskomst.
Johannes Renneberg
Skorstensfejerne Fyn/Sdr. Jylland

Fiskekonkurrence 2015
I år var fiskekonkurrencen flyttet til Refsgård Lystfiskersøer ved Egtved.
Heldigvis var vejret godt, og der blev rigtig hygget
rundt om søen.
Der blev fanget 18 fisk i år, det var ifølge rygterne bedre end de sidste par år.
Selv om der var god gang i at hive fiske op, så var der
også tid til snak mellem kollegaerne rundt om søen.

Vindere af konkurrencen:
Grillmester Finn Nordbag sørgede for, i røg og damp,
at alle fik grillpølser og dertil en enkelt forfriskning eller to.
Vi håber, vi ses til næste år og gerne med flere kollegaer og venner.
Niels og Jørgen

1. pladsen gik til Julius Gustav Wadstrøm med en flot
fangst på 2,930 kg.
2. pladsen gik til Tommy Jørgensen som var tæt på
med en fisk på 2,910 kg.
3. pladsen gik til Hans Toft med en fisk på 2,5 kg.
Tillykke til de 3 vindere.
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