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Kredsen er kommet på facebook

Se mere på: www.facebook.com/blikroer
Nye svende – se side 5

Arrangementer – se side 7

Nyt fra Kredsen – se side 14
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ADRESSELISTE
KREDSKONTOR
Blik og Rørarbejderforbundet,
Nord-/Midtjylland
Hadsundvej 184 b, 9000 Aalborg
Tlf. 36 38 35 10
E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk
Åbningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag
kl. 10.00-12.00
Torsdag 10.00-12.00 og 13.30-17.00
Fredag er A-kassen lukket
Kredsformand:
Thomas Christensen
Mobil: 23 48 34 68
Dir: 36 38 35 11
fgo@blikroer.dk
Faglig medarbejder
Thomas Kiel
Mobil: 20 70 50 72
Dir: 36 38 35 11
tki@blikroer.dk
Faglig medarbejder/opmåler:
Gert Zacho Andersen
Mobil: 23 48 34 67
Dir: 36 38 35 13
gza@blikroer.dk
A-kasse sagsbehandler:
Jette Østergaard
Tlf. 36 38 35 10
Dir: 36 38 35 14
joe@blikroer.dk
Kontor for A-kasse
Fra 1. M
og filialkontor Viborg
aj
ny ad
Lundborgvej 3
Vesterv resse,
a
ng
8800 Viborg
8800 V svej 6
iborg
Tlf: 36 38 35 10
Fax: 86 61 48 97
E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk
Åbningstider:
A-kassen Tirsdag til onsdag
kl. 10-13
Tlf: 36 38 35 10
Kredskasserer/A-kassen
Leo Nielsen
Mobil: 20 20 71 97
Dir: 36 38 35 16
lnl@blikroer.dk
Næstformand/faglig medarbejder:
Bjarne B. Kristensen
Mobil: 20 20 71 98
Dir: 36 38 35 15
bbk@blikroer.dk
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Filialkontor Aarhus:
Rymarken 4
8210 Aarhus V
Tlf: 36 38 35 10
E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk
Faglig medarbejder:
Hans Hovmand-Olsen
Mobil: 23 32 91 20 • Dir: 36 38 35 18
hho@blikroer.dk
Opmåler:
Jan G. Henriksen
Mobil: 21 70 30 38 • Dir: 36 38 35 19
jgh@blikroer.dk
Metalopmåler:
Finn Sørensen
Mobil: 40 28 8267
fis@blikroer.dk
SKORSTENSFEJERNES
JYLLANDS AFDELING
Formand: Hans Mortensen
Tlf. 61 16 36 75
Kasserer: Rikke Traasdahl
Tlf. 61 71 17 62
AALBORG AFDELING:
Formand: Thomas Christensen
Tlf. 23 48 34 68
Kasserer: Gert Zacho Andersen
Mobil: 23 48 34 67
HJØRRING AFDELING:
Formand: Daniel Pedersen
Tlf. 31212225
Kasserer: Flemming Hansen
Tlf. 98 92 98 72
FREDERIKSHAVN AFDELING:
Formand: Tommy Andresen
Tlf. 29 41 25 95
Kasserer: Bjarne Friis
Tlf. 98464612
NYKØBING MORS AFDELING:
Formand: Martin Steen Poulsen
Tlf. 24 46 94 63
Kasserer: Finn H. Eriksen
Tlf. 97 92 49 34
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HERNING AFDELING:
Østergade 14 i gården, 7400 Herning
Mail: her25blikroer@mail.dk
Åbningstider:
Hver torsdag i ulige uger 16.15-17.15
Formand: Carsten Hansen
Tlf. 27 62 37 07
Kasserer: Kurt Olesen
Tlf. 97 21 62 36
VIBORG AFDELING:
Per Trier Klausen
Tlf. 86 62 82 33
Kasserer: Flemming Trier Klausen
Tlf. 86 67 27 94
HOLSTEBRO AFDELING:
Kobberupvej 41, 7500 Holstebro.
Åbningstider efter aftale.
Formand: Bjarne Kristensen
Tlf. 20 20 71 98
Kasserer: Jens Ole Nielsen
Tlf. 20 20 71 96
SKIVE AFDELING:
Poul H. Laursen
Tlf. 97 52 33 15
Kasserer: Bue Bom Jensen
Tlf. 97 57 41 78
AARHUS AFDELING:
Formand: Hans Hovmand-Olsen
Mobil 23 32 91 20
Kasserer: Jan G. Henriksen
Mobil: 21 70 30 38
RANDERS AFDELING:
Formand: Erling Petersen
Tlf. 53 63 64 54
erling_p@outlook.dk
SILKEBORG AFDELING:
Formand: Lars Roger Jensen
Tlf. 40 84 17 38
Kasserer: Bjarne Sonberg
Tlf. 75 75 21 88
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LEDER: Ny hovedorganisation ?
Fredag d 9 februar 2018 blev det besluttet i hovedbestyrelserne i LO og
FTF at der skal indkaldes til ekstraordinære kongresser d 13/4-18, hvor det
skal afgøres om landets to største hovedorganisationer skal fusionere og
blive til en stor hovedorganisation. Hvis den ene af parterne siger sig nej
til fusionen, bliver det ikke til noget. I LO skal mere end 2/3 stemme ja for
at det bliver til noget og hvis man kigger lidt på de tilkendegivelser der er
kommet fra de forskellige medlems forbund, bliver det formentlig en meget
tæt afstemning. I LO er der 17 medlemsforbund ca 1 million medlemmer
og i FTF er der 80 medlemsorganisationer og 450.000 medlemmer. Blik &
Rørs hovedbestyrelse har sagt nej tak til en ny kæmpe hovedorganisation
da man vurderer at den fremtidige indflydelse vil blive væsentligt mindre,
som lille forbund og grundlaget i den nye hovedorganisation tager ikke
stilling til det lokale LO arbejde, som i dag fungerer rigtigt godt, med et
konstruktivt samarbejde mellem de forskellige LO forbund. En løsning i
stedet for en fusion kunne være et bofællesskab, så man kunne være tættere
på hinanden og udbygge samarbejdet.
I Kredsen oplever vi desværre i øjeblikket hvor der er rigtigt travlt i byggeriet at der kommer endnu flere problemer med arbejdsmiljøet på byggepladserne. De fleste henvendelser går på manglende belysning, stilladser,
dårlige adgangsveje, manglende oprydning og asbest håndtering. Vores
råd er at man henvender sig til sin arbejdsmiljø repræsentant, hvis man har
sådan en firmaet eller til Kredsen så vi kan hjælpe med at vejlede i hvordan
problemerne løses bedst muligt, så man undgår arbejdsskader. Det er også
muligt at få de lokale byggeplads patruljer forbi og kigge på arbejdspladsen. Byggepladspatruljer består at tværfaglige team fra Bygge & Anlægs
forbundene, hvor man kører ud sammen og besøger arbejdspladser. Man
kan også selv anmelde arbejdsmiljø problemer direkte til arbejdstilsynet på
www.at.dk og lave en skriftlig anmeldelse, der forbliver anonym.

REDAKTION:
Ansvarshavende
Thomas Christensen
Kredsformand
Næstformand/Faglig medarbejder
Bjarne Kristensen
Faglig medarbejder
Hans Hovmand-Olsen
Faglig medarbejder
Udkommer i 2.700 eksemplarer
Deadline for næste nummer
1. November 2018
GRAFISK PRODUKTION:
KLS PurePrint A/S
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Der afholdes kongres i Blik & Rørarbejderforbundet d 27-29 september i
Aalborg hvor der blandt andet skal vælges ny forbundsformand, da vores
nuværende forbundsformand Max Meyer har valgt at gå på pension.
Kredsen har 35 stemmeberettigede delegerede med til kongressen i Aalborg og de er fordelt på Kredsens 12 lokale afdelinger efter størrelse, dog
har alle afdelinger minimum 1 delegeret. Forslag til kongressen skal være
forbundet i hænde senest d 22/5-18 på forbund@blikroer.dk
Kredsen afholdte en heldags konference for Kredsens Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljø repræsentanter d 18/1-18 på kontoret i Aalborg. Der
deltog 53 tillidsrepræsentanter i konferencen og det blev spændende og
konstruktiv dag med mange gode input og diskussioner. Dagen bød på
oplæg om lokalaftaler, organisering, arbejdsmiljø og arbejdsskader, fagretslig sagsbehandling og Kredsens fremtidige arbejde. Der blev arbejdet i
grupper og dannet netværk til det fremtidige samarbejde.
Kredsformand Thomas Christensen
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HJØRRING

Kredskontor Aalborg
Hadsundvej 184 b, 9000 Aalborg
Tlf. 36 38 35 10
E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk

FREDERIKSH AVN

AALBORG

Kreds

NYKØBING M

Nord-Midtjylland

Kredskontor Aarhus:
Rymarken 4, 8210 Aarhus V
Tlf. 36383510

SKIVE
HOLSTEB RO

HERNING

Formand
Thomas Christensen
Personale • Kredsrepræsentantskabet
Kredsbestyrelsen (ansv.) • HB/ FU
Konkurs/Feriepengesager • LO
Kredsblad (ansv.) • PU-Møder • Faglige
sager/mæglingsmøder/Voldgift • LUU
Tekniske Skole • Censor • Overflytninger/Grænsesagser • Opsøgende
arbejde • Værkstedsgodkendelser •
Pensionsordninger • Afd. generalforsamlinger • Kredsen for off. Ansatte. •
Arbejdsskadesager BAT – Jylland • FIUkurser/tilmeld Tillid/ Sikkerhedsrepr. •
Overenskomstforhandlinger VVS

VIBORG

RANDERS

SILKEB ORG

ÅRHUS

A-kasse sagsbehandler:
Jette Østergaard
Kredskontor Viborg
Lundborgvej 3, 8800 Viborg
Tlf. 36 38 35 10

Fra 1. M
aj
ny ad
Vesterv resse,
angsve
j6
8800 V
iborg

Faglig medarbejder
Thomas Kiel
Kredsbestyrelsen • Kredsrepræsentantskabet • Ungdoms arbejde ( ansv.) • Organisering og opsøgende arbejde • LUU
(Aalborg Aarhus Herning) • Censor •
Formidling af arbejde • Skorstensfejer
området og overenskomst (ansv.) • Afd.
Generalforsamling • Firma Klubber og
grossist besøg • Arbejdsmiljø/byggepatruljer • Tillids og Amr. Repræsentanter
• Fiu kursus tilmeldinger • Faglige
sager Mægling/voldgift • Offentlige
ansatte • Opfølgning af udmeldte/slettede/rykkere • Fyraftens kurser (faglige
aktiviteter) • Efteruddannelse

Opmåler
Gert Zacho
Kredsrepræsentantskabet • Kredsbestyrelsen • LUU- Tekniske Skole • Censor
Opsøgende arbejde • Byggepatruljer
Akkordholder/Sjakbejs • Opmålerordningen (ansv.) • afd. generalforsamling
Tillid/ Sikkerhedsrepr. • Medlemsinfo
Rørklubber
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Kasserer
Leo Nielsen
A-kasse-administration • Kontingent/
Restancer (ansv.) • Indmelding/sletning af medlemmer • Overflytninger
administrativt • Sommerhusadministration Bogholderi, regnskab, budget/PU
Udbetaling af løntabsgodtgørelse Lønningsbogholderi • A-kassebladudvalg
Revision • EDB/ IT (ansv.) • Forsikringer
Kontortider i afd. • Censor/værkstedsgodkendelser • LUU- Tekniske Skole
Afd. Generalforsamling • Kredsbestyrelsen • Kredsrepræsentantskabet

Næstformand/
Faglig medarbejder
Bjarne Kristensen
Kredsrepræsentantskabet • Kredsbestyrelsen • LUU- Tekniske Skole (ansv.)
Censor/værkstedsgodkendelser Opsøgende arbejde • AT- Kontakt Arbejdsmiljø/Byggepatrulje (ansv.) Konkurs/
Feriepengesager • Lærlingearbejde •
FIU- Kurser/ Telmeld (ansv.) Tillid/ Sikkerhedsrepr. • Faglige sager/mægling/
Voldgift • Medlemsinfo Formidling af
arbejde • Ventilationskredsen (ansv.)
• BAT-styregruppe Arbejdsskadesager
(ansv.) • Afd. Generalforsamling •
Tilsyn sommerhuse • LO
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Faglig medarbejder
Hans Hovmand
Kredsrepræsentantskabet• Kredsbestyrelsen• LUU- Tekniske Skole
(ansv.) Censor/værkstedsgodkendelser
Opsøgende arbejde• T- Kontakt (ansv.)
Arbejdsmiljø/byggepatrulje • Konkurs/
Feriepengesager • Lærlingearbejde FIUkurser/ Tilmeld. • Tillid/ Sikkerhedsrepr. • Lønstatistik (ansv.) • Medlemsinfo
Formidling af arb. • Jernkredsen (ansv.)
Afd. Generalforsamlinger • LO Faglige
sager/mæglingsmøder/Voldgift Arbejdsskadesager • Slettelister/Restancer

Opmåler
Jan G. Henriksen
Kredsbestyrelsen • LUU- Tekniske Skole
Censor • Opsøgende arbejde • Byggepatruljer • Akkordholder/Sjakbejs
Opmålerordningen (ansv.) • afd. generalforsamling • Tillid/Sikkerhedsrepr.
Medlemsinfo. • Rørklubber

Kredsen er en sammenlægning
af kredsene Nordjylland, Vest
jylland og Østjylland. Kredsens
hovedkontor placeres i Aalborg,
men har filialkontorer i Viborg
og Århus.
Kredsen har 2515 medlemmer.
Heraf er 189 af dem skorstens
fejere, mens lærlingene udgør
371 af kredsens medlemmer.
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TECH COLLEGE AALBORG – VENTILATIONSTEKNIKERE

Tillykke til de nye ventilationsteknikere

Fra venstre: Malene Refsgaard, Tayfun Özdemir, Klaus Brix, Aqqa Ikila, Sebastian Vejlgaard, Martin Pedersen,
Daniel Johansen, Blazej Dabecki, Ismaila Lõ¨.

TECH COLLEGE AALBORG – VVS OG ENERGISPECIALISTER

Tillykke til de nye VVS og Energispecialister

Øverst fra venstre: Bjørn Larsen, Peter Andersen, Niklas Petersen, Kasper Dalby, Niklas Madsen, Sigurd Nielsen,
Nederst fra venstre: Rene Nielsen, Nicolai Mortensen, Claus Bengtsson, Mark Nyholm
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TECH COLLEGE AALBORG
– VVS'ER

TECH COLLEGE AALBORG
– BLIKKENSLAGERE

Tillykke til de nye VVS'er

Tillykke til de nye Blikkenslagere

Fra venstre: Frederik Pedersen, Wafik Ali Snounou,
Jonas Jørgensen.

Fra venstre: Jeppe Nielsen, Kristoffer Rødkjær, Anders
Christensen, Alexander Sørensen

AARHUS TECH – VVS OG ENERGISPECIALISTER

Tillykke til de nye VVS og Energispecialister

Fra venstre: Christian Emil Eriksen, Emil Smith, Sune Sick Jensen, Morten Skeldrup Andersen, Mikael Damsboe Holgersen, Kristian
Skovlund Kristensen, Steffen Jespersen, Morten Kærholm Eriksen, Christoffer Bieler Veldt, Jesper Ritter Olesen, Simon Brønd Jensen
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Blik & Rør Ungdom

BOWLING AFTEN
Fredag d. 7. september 2018, inviterer Blik & Rør Ungdom
lærlinge til en gratis aften med bowling og spisning / drikkelse på Seaport i Aalborg.
Så hvis du har lyst og mod på, at komme ud og møde
nogle af din gode kollegaer, og måske vise dem hvordan
man skal vælte kegler. Så har du nu chancen, for at vise
hvad du kan med sådanne en bowling kugle.
Vi mødes kl. 17.45 ved Seaport,
Strandvejen 7, 9000 Aalborg.
Vi kan max blive 25 personer, så det er først til mølle
princippet.
Tilmeldingslink, bliver sendt ud på SMS.

Blik & Rør Ungdom

RACER AFTEN

Torsdag d. 3. Maj 2018, inviterer Blik & Rør
Ungdom lærlinge til en gratis racer aften
med GOKART kørsel, ved Gokart World
i Svenstrup. Hvor vi skal køre et mini Le
Mans ca. 1,5 time.

Der vil blive serveret en sandwich og noget
og drikke, når vi er færdige med løbet.

Vi mødes kl. 17.45 ved Gokart World,
Marathonvej 1, 9320 Svenstrup.

Tilmeldingslink, bliver sendt ud på SMS.

L Æ R L I N G E

Der er plads til 25 personer, så det er først til
mølle princippet.
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BOOTCAMP 2018

-FOR LÆRLINGE

Har du mod på en udfordring?
Talent for dit fag?
Måske er du på vej til svendeprøve og har
brug for et boost?

Bootcamp for lærlinge i Blik og Rør Ungdom
afholdes den. 15. til 17. juni i Kolding.
Glæd dig til en weekend fuld af inspiration,
ny viden og værktøjer – en seriøs weekend
med faglighed i højsædet.
Der vil blive forskellige workshops:
Blik, Energioptimering, ventilation. Lærlinge
fra hele Danmark er inviteret, så kom med, og
styrk både dit netværk og din faglighed.
Dette arrangement er selvfølgelig helt GRATIS
for medlemmer af Blik og Rør Ungdom. Blik
og Rør Ungdom har sammensat en Bootcamp over 3 spændende dage, der kan lette
dit arbejde og være med til at dygtiggøre dig
som håndværker.

L Æ R L I N G E

•

Nærmere infomation om alt dette samt
tilmelding vil du kunne finde på:
www.blikroer.dk/bootcamp
Tilmeldingslink bliver sendt ud på sms.
Der er kun plads til 50 personer, så sæt kryds
i din kalender allerede nu og hold øje med
tilmeldingen.

A P R I L
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Aalborg afdeling

I KA

LEN

ARRANGEMENTS OVERSIGT 2018
1/5-18. kl. 9.00
Gratis 1. maj arrangement på Hadsundvej
184 med rundstykker og kaffe. kl. ca. 10.00
er der pølser, øl og vand. kl. ca. 12.30 er der
bus til Kayerødsgade, hvorfra der er optog til
Kildeparken.
3/6-17
Gratis tur til Randers Regnskov, hvor vi mødes udenfor indgangen præcis kl. 9.45, hvor
man får sin indgangs billet. Dagen er med
egen forplejning og på egen hånd i regnskoven. Der er plads til 70 personer, og det er
først til mølle. Sidste tilmelding er 24/5-18 på
joe@blikroer.dk
18/8-18 Tur til Fårup sommerland
Vigtigt! Billetter skal være betalt senest 18/6-18
på afdelingens konto 5380-0000374038 og der
skal noteres cpr nr på medlem og antal voksne

DER

E N.

og børn med alder. Billetter koster 150 kr. og
indeholder indgang , frokost buffet og en
voucher på 50 kr. værdi. Børn 0-2 år er gratis.
Billetter sendes pr post senest 14 dage før.
28/12-18. kl. 15.00-18.00
Gratis juletræsfest på Hadsundvej 184. Her
kommer julemanden og hygger med børnene.
Der danses om juletræet, synges jule samler
og der laves tryllerier. Der serveres gratis
æbleskiver, pølser, øl, og vand.
Juleslik poser kan bestilles på
joe@blikroer.dk til egne børn født efter
31/12-1999 og koster 25 kr.
Der bestilles og betales inden 8/12-18 på
konto 5380-0000374038. Poserne kan hentes
fra 10/12-18 eller fås til juletræsfesten.

Aalborg afdeling

FÅRUP
SOMMERLAND
Afdelingen holder det årlige arrangement
til Fårup sommerland d. 18/8-18.

Aalborg afdeling

TUR TIL
RANDERS
REGNSKOV

Vigtigt ! Billetter skal være betalt senest
18/6-18 på afdelingens konto 53800000374038 og der noteres cpr. Nr. på medlem og antal voksne og børn med alder.

Afdelingen afholder gratis tur til Randers
Regnskov d. 3/6-18, hvor vi mødes ved
indgangen kl. 9.45.

Billetter koster 150 kr. og indeholder indgang, frokost buffet og en voucher på 50 kr.
man kan bruge hvor man vil. Børn 0-2 år
er gratis. Dagen er på egen hånd. Billetter
sendes pr. post ca. 14 dage før.

Dagen er med egen forplejning og på egen
hånd i regnskoven. Der er plads til 70
personer og det er først til mølle.
Tilmelding på joe@blikroer.dk eller
tlf 36383510 senest d. 24/5-18.

A F D E L I N G S S I D E R
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Aalborg afdeling

JULEFROKOST

FOR PENSIONISTER OG EFTERLØNNERE
I AALBORG AFDELING

Onsdag den 21. november 2018 afholder vi julefrokost
på Hadsundvej 184B 9000 Aalborg kl. 12.00-16.00 i det
store mødelokale ved 3F.
Vi håber at se dig til en hyggelig eftermiddag
i selskab med gode kollegaer.
Tilmelding skal ske til Jette på kontoret på 36383514
eller på joe@blikroer.dk senest d 14/11-18
På bestyrelsens vegne
Afdelings formand
Thomas Christensen

Aalborg afdeling

Aalborg afdelings formand Thomas Christensen overrakte Guldnål og æresbrev vedr. 50 års
jubilæum i Blik & Rør til (set fra venstre) Leif Flemming Nielsen, Svend Erik Pedersen og
Kurt Jensen på afdelingens julefrokost for seniorer i november 2017.

A F D E L I N G S S I D E R
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Aarhus afdeling

I KA

LEN

ARRANGEMENTS OVERSIGT 2018
Landsmøde Blik & Rør Ungdom.
6.-8. april
Studietur til Hamburg (VVS-messe).
Den 23.-25. november. Bindende tilmelding til
jgh@blikroer.dk senest 9. april.
1.maj.
Rymarken er åben fra kl. 9 hvor der serveres rundstykker og kaffe og evt. en enkelt
øl, hvorefter det forsætter ved Dokk 1 som
noget nyt.
Søndag den 13. maj 2018.
Afdelingens medlemmer, koner kærester og
deres børn og børnebørn inviteres hermed til
en sjov og hyggelig familietur med spændende
oplevelser for børn og barnlige sjæle.
Adgangsbilletter 125. kr. Husk du kan op

DER

E N.

gradere dit sæsonkort billigt for resten af
sæsonen på dagen. Billetter kan afhentes på
kontoret ved kontant betaling allerede nu. Børn
under 3 år gratis. For andre er prisen 260 kr.
Åben kontor.
Fredag den 22. juni fra 12-15. Der serveres
gratis øl/vand og pølser. Kom og få en god
start på ferien.
30.aug. Pensionist/efterlønner tur.
Bindende tilmelding senest 2. aug. Pris 100 kr.
pr. deltager. Beløbet kan indsættes på konto
nr. 5381-0000510458 med tydelig navn. Turen
går denne gang til Horsens statsfængsel.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Aarhus afd.

Aarhus afdelingen

FAMILIETUR TIL
DJURS SOMMERLAND
Søndag den 13. maj 2018.
Afdelingens medlemmer, koner kærester og deres børn og børnebørn inviteres hermed til en
sjov og hyggelig familietur med spændende oplevelser for børn og barnlige sjæle.
Adgangsbilletter 125. kr. Husk du kan opgradere dit sæsonkort billigt for resten af sæsonen
på dagen. Billetter kan afhentes på kontoret ved kontant betaling allerede nu. Børn under 3 år
gratis. For andre er prisen 260 kr.

A F D E L I N G S S I D E R
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Frederikshavn afdeling

GENERAL
FORSAMLING
Fredag den. 20 April 2018 kl 18.00
Skaw-bowling Buttervej 25, 9990 Skagen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
( senest mandag den.16 April )
5. Valg:
A. Kasser
B. Bestyerlsemedlem
C. 2 Best.Suppleanter
D. Revisorer
E. Revisorer suppleant
8. Eventuelt
Tilmeldning senest mandag den. 16 April
Tommy andresen 29412595
Bjarne fris
30139281
P.B.V
Tommy
Spisning og bowling efter generalforsamlingen

Skorstensfejernes afdeling
nord og midt Jylland

ORDINÆR
GENERAL
FORSAMLING
Så er det igen blevet tid for den årlige
Generalforsamling i Skorstensfejernes
afdeling nord og midt Jylland
Ta `dine kollegaer med til hyggelig aften
sammen med andre skorstensfejere.
Fredag d.6-4-2018 kl. 17.30 i Blik og Rørs
lokaler Hadsundvej 184. 9000 Aalborg
Aftenens program:
KL 17.30 spisning.
KL 18.30 Indlæg ved Næst Formand i Blik
og rørarbejderforbundet Henrik W. Petersen.
Om opstart på ventilation
Kl. 19.30 Generalforsamling. Dagsorden
ifølge vedtægterne Nødvendig tilmelding af
hensyn til maden (senest tirsdag d.3/4-2018)
Formand Hans Jørgen Mortensen
6116 3675, Email hjm@mortensen.mail.dk
Kasserer Rikke Danmarks
61711762, Email:rgl.Rikke@jubii.dk

Hjørring afdeling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag den 26. april 2018 kl. 18:00,
Idrætsalle 20D, 9800 Hjørring.

formand Daniel Pedersen på tlf: 31 21 22 25
– eller på mail til dap@blikroer.dk

Der vil være mulighed for spisning, samt
lidt til at skylle ned med. Sidste frist for
tilmelding til spisning er den 23. april 2018 til

På bestyrelsens vegne
Daniel Ulrik Pedersen
Hjørring afdelingen

A F D E L I N G S S I D E R
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Nykøbing Mors afdeling

ORDINÆR GENERAL
FORSAMLING
Torsdag d 12/4-18 kl. 18.00
Øst Vildsund Færgekro
Sundbyvej 238 Erslev.

4. Indkomne forslag
5. Valg
A. Kasserer Finn Eriksen modtager
genvalg

Vi starter med generalforsamling kl. 18.00 og
ca. kl. 19.00 spiser vi aftensmad.
Tilmelding til spisning til afdelingsformand
Martin Povlsen på sms eller tlf på 24469463
senest mandag d 9/4-18.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formand Martin Povlsen
3. Regnskab ved kasserer Finn Eriksen

B. Bestyrelsesmedlem Michael Wad
mann modtager genvalg
C. Valg af revisor
6. Nyt fra Kredsen ved Kredsformand
Thomas Christensen
7. Evt
På afdelingens vegne
Afdelings formand
Martin Povlsen

Herning afdeling

Herning afdeling

AFHOLDER
GENERAL
FORSAMLING

D 7-8 september 2018

Fredag d.13-4-2018.
Der afholdes igen hos teknisk landsforbunds lokaler Østergade 25 herning kl 18
hvor vi starter med spisning . Dagsorden
ifølge vedtægterne
Der kommer nærmere info på mail.

AFHOLDER UDFLUGT
TIL HAMBORG

Der kommer nærmere info på mail.

Herning afdeling

OPFORDRER

De af vores medlemmer som ikke har oplyst deres mail adresse til kredsen at gøre
dette det gælder også mobil nr vi mangler
ca. 22 Som vi intet har på!!!!!!!
Det kan gøres til Leo på inl@blikroer.dk
eller 20207197 - 36383516 på forhånd tak

A F D E L I N G S S I D E R
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VEDRØRENDE SALG AF KREDSENS
EJENDOM PÅ LUNDBORGVEJ I VIBORG
Vi kan oplyse at ejendommen er blevet solgt til vores nabo som havde forkøbsret til ejendommen . De overtager ejendommen den 1 maj 2018, herefter vil den nye adresse for Kredskontoret
i Viborg være Blik og Rør Vestervangsvej 6, 8800 Viborg. Vi ser frem til et godt samarbejde med
De andre organisationer Metal-Malerne-3F -HK der allerede er på adressen.

MEDLEMSMØDE
OMKRING FREMTIDENS
AKKORD SYSTEM OG
PRISLISTERNES FREMTID
Fælles sekretariatet (Blik & Rør og Metal) afholdt et
bilag 3 møde rundt omkring i landet. Aalborg blev
det afholdt den 22 januar som et halvdagsmøde og i
Aarhus dagen efter
Temaet på mødet var fremtiden for vores prislister. Vi
har jo forgæves forsøgt og forhandle med Teqnik, som
har stået meget stejlt på i de sidste 3 overenskomst
forhandlinger, at de ville have værnebestemmelsen,
(retten til at lave individuelle aftaler med en akkordholder.) Der var mødt ca. 150m akkord svende op til et
spænende møde med gode diskusioner og debatter.

K R E D S S I D E R N E
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KURSER

– INDEN FOR VVS, STYRING OG ENERGI 2018
A-certifikat
26.3-19.4 el. 8.-29.10

Recertificering fjernvarme
27.-29.8 el. 12.-14.11

Åbent værksted, blik
26.3-18.5 el. 8.10-16.11

Styring og regulering af varmefordelende anlæg
3.-5.9

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg
9.-17.4, 9.-17.8 el. 18.-26.10
Varmepumpeinstallation
23.-26.4 el. 5.-8.11
Ventilation
14.-18.5
Kontrol af fjernvarmeanlæg
1.-3.8

Elteknik i vvs-installationer
17.-19.9
Installation af solvarmeanlæg
5.-7.11
Installation af biobrændsel
19.-21.11

Har du uddannelse på faglært niveau er prisen kr. 118 pr. dag og din arbejdsgiver kan
opnå VEU-godtgørelse på kr. 860 pr. dag.
Læs mere om kurserne på techcollege.dk, klik efteruddannelse og klik el, automatik,
vvs og energi.
SPØRGSMÅL OM KURSERNE KONTAKT GERNE
Birgitte Boe
Uddannelseskonsulent
Telefon 2526 6249
E-mail bbm@techcollege.dk
TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · techcollege.dk

K R E D S S I D E R N E
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NYVALGTE

  

Nyvalgte Arbejdsmiljørepræsentanter

bejdere
estudsatte medar
Registrering af asb
PROTOKOL
___________
_______________
_______________
Virksomhedens navn:_

Vandforsyningen i Aalborg,
Niels Topholm Jersborg.

_______________
CVR. NR.:_______

Adresse:_________

Kemp & Lauritzen,
Frederik Pallesen.

Indhold:
Side 1:

Side 2:
Side 3:

inger
Virksomhedens oplysn
ol
Reglerne om protok

e medarbejdere
ering af asbestudsatt
Blanket til registr
e medarbejdere
mhedens asbestudsatt
Oversigt over virkso

ol +
Reglerne om Protok

, der er udsat for
protokol over ansatte
forpligtet til at føre
le.
Asbestbekendtgørelsen
af asbestholdigt materia
Arbejdsgiveren er jfr.
med bl.a. nedrivning
t, f.eks.beskæftiget
asbest under arbejde
varigheden af deres
og
arten
af
e
i en protokol med angivels
registrere de ansatte
Arbejdsgiveren skal
forbundet hermed.
ing for asbest, der er
arbejde, samt den påvirkn
.
som nævnt ovenfor
ansatte udfører arbejde
periode, hvor den
ske for hver arbejds
Registreringen skal

Nyvalgte Tillidsrepræsentanter
Kjellerup VVS,
Peter Pedersen.

giveren.
ring påhviler arbejds
lse, ajourføring og opbeva
Protokollens oprette
art er ophørt i
af den pågældende
år efter, at arbejde
opbevares mindst 40
Oplysningerne skal

Kemp & Lauritzen Aalborg,
Thomas Pedersen.

virksomheden.

tilsynet.
indsendes til Arbejds
lse, skal protokollen
eller ophør af ansætte
personligt.
er registreret om ham
til de oplysninger, der
adgang
har
Den ansatte
ansatte og
tilgængelige for den
i denne protokol, er
e oplysninger, der indføres
Alle kollektive og anonym
ntanter.
vedkommendes repræse
denne protokol.
til alle oplysninger i
adgang
har
ynet,
lægetils
der foretager
Arbejdstilsynet og lægen,

ning
Ved virksomhedsluk

Uggerly Instalation Aalborg,
Brian Christensen.

Frederiks VVS,
Michael Elsner.

_________

_____________
_______________
_______________

______________
_______________
_______________
Indehaver:______

Uggerly Installation A/S,
Tim Christensen.

Ib Andersen Aalborg,
Christian Sallov.

_____
_______________

Vigtigt: Hvis du har været i berøring eller arbejdet
hvor der har været asbest, så skal denne protokol
udfyldes og opbevares af din arbejdsgiver i 40 år

HVEM SKAL HAVE DIN PENSION?
Bliver du skilt, og får du en ny samlever, kan dine børn blive ”skubbet ud” som pensionsarvinger.
Der kan være gode grunde til at tjekke, hvem der står til at arve din pension. Bliver du fx skilt,
og får du en ny samlever, kan dine børn blive ”skubbet ud” som pensionsarvinger. Efter to års
samliv arver din nye samlever nemlig automatisk din pensionsformue i PensionDanmark, hvis
du dør. Har du din pension andre steder end i PensionDanmark, så tjek reglerne hos dem.
Det arver dine efterladte
Har du pension i PensionDanmark, får dine efterladte udbetalt din pensi-onsopsparing, hvis
du dør før, du går på pension – dog mindst et skattefrit engangsbeløb på typisk 500.000 kr.
Tjek, hvem der får dine pensionspenge
Du kan tjekke, hvem du har indsat som begunstiget ved at logge ind på PensionDanmarks
hjemmeside – pension.dk. Har du ikke indsat en begunstiget, bliver din pension automatisk
udbetalt til dine nærmeste pårørende. Det vil sige:
• Din ægtefælle
• Din samlever, hvis I har boet sammen i mindst 2 år, eller I har børn sammen
• Dine livsarvinger (børn, børnebørn mv.)
• Arvinger efter dit testamente
• Dine arvinger efter arveloven.

K R E D S S I D E R N E
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GRUNDKURSER FOR
TILLIDSVALGTE
Blik- og Rørarbejderforbundets Grundkurser for
tillidsvalgte bliver man klædt på til jobbet som
tillidsrepræsentant.

I løbet af de to kurser G-1 og G-2
beskæftiger deltagerne sig bl.a.
med følgende emner:
• Tillidsrepræsentantens rolle
• Den danske model
• Overenskomster
• Forhandlingsteknik
• Lokalaftaler
• Organisering
• Arbejdsmiljø
• Kommunikation
• Fagretlig behandling
• Klubarbejde
Som en del af kurset inddrages deltagernes egne erfaringer i løsningen
af de udfordringer og opgaver, som
en tillidsrepræsentant arbejder med i
dagligdagen.
Forudsætning:
Grundkursus for tillidsvalgte er målrettet tillidsrepræsentanter og valgte i
klub- og afdelingsbestyrelser. Fagligt
interesserede medlemmer er også
velkommen.

K R E D S S I D E R N E

Fælles for alle kurser:
• Deltagelse er gratis
• Arbejdstab, ferie- og SH-betaling
udbetales efter gældende regler
• Forbundet betaler rejseudgifter med
billigste offentlige transportmiddel.
• G-1 og G-2 tilmeldes som et samlet
forløb.
Tilmelding:
Alle deltagerne på medlemskurser
skal tilmeldes i den kreds, som de er
medlem i. Find kontaktoplysninger på
www.blikroer.dk/kontakt
Nye kurser i 2018 på Konventum i
Helsingør
Efterår 2018: G1 og G2 i ugerne 44 og 47
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FYRAFTENS KURSER
FOR BLIKKENSLAGERE
Kredsen holdte i februar 3 fyraftens kurser
på Tech College Aalborg, Herningsholm og
Aarhus Tech hvor der kom 120 medlemmer
til en spændende faglig aften med VMZINC
og CUPA skifer.
Der blev fortalt og vist en masse forskellige
tekniske detaljer inden for tyndplade arbejdet
og skiferområdet. Alle fremmødte fik udleveret en USB nøgle med mange af Erwin Nielsen
fra VMZINC Tekniske fag tegninger. Der blev
dannet netværk og udvekslet erfaringer fra
daglig dagens Blikkenslager arbejde blandt de
fremmødte medlemmer.
Kredsen orienterede om Blikkenslager fagets
udfordringer med at vi som fag mister arbejde til andre faggrupper, så som tømrerne og
stålfirmaer. Vi har også oplevet et fald på
50% af VVS-Blikkenslager lærlinge fra 2006
og til 2017 på landsplan. Hvad kan vi så i
fællesskab gøre ved disse udfordringer, v
i

K R E D S S I D E R N E

kunne starte med at tage flere lærlinge ind i
dette speciale og vi ved der brug for dem, da
der i mange år ikke har været ledige Blikkenslager svende, og mange firmaer er nødsaget
til at tage ufaglærte ind til at forsøge at udfører arbejdet. Vi kan også håbe på at arbejds
giverne i Tekniq vil tage udfordringen med
de mistede markedsandele seriøst, og vi i
samarbejde kunne yde en indsats for at bevarer Blikkenslager fagets arbejde på egne hænder i de virksomheder der har forstand på at
udfører opgaverne.
I Blik & Rør har vi flere gange forsøgt at få sådan et fagligt dialogmøde i stand med Tekniq,
men det er ikke lykkedes, men vi håber stadig
det kommer, inden det er for sent.
Thomas Christensen
Kredsformand
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UDPLUK AF FAGLIGE SAGER
Sag fra Uggerly Installation Aalborg vedr. feriepenge til voksenlærling, hvor medlemmet fik
sit tilgodehavende.

skulle med i akkorden, timer der var brugt i
weekender og aftner af ansatte nede fra deres
afd. I Haderslev.

Sag fra Uggerly Installation Aalborg vedr.
manglende afregning af tillidsrepræsentantens
deltagelse i møder i firmaet. Tilgodehavende
udbetalt til medlemmet.

Verdo Randers. Sag vedr. betaling for udskiftning af måler. Et par kollegaer rettede henvendelse til kredsen, da de var utilfreds med
betalingen, firmaet er medlem ved Dansk
Industri så det skal aftales med firmaet hvis
der skal arbejdes på akkord. Problemet med
målerne var, at på mødet viste det sig at det
var elmåler de gik og udskiftede, så pludselig
var der ingen sag.

Voldgift sag vedr. tillægsbetaling med
Skorstensfejermester Lars Christensen fra
Hjørring er berammet til 23/4-18.
Sag fra Grotrian VVS i Aars vedr. feriepenge.
Medlemmet har fået sit tilgodehavende.
Sag fra Ib Andersen VVS Aalborg vedr. afskedigelse af akkorderholder. På fællesmødet blev
virksomheden pålagt at betale akkordholderen
det resterende ufærdige arbejde i akkorden.
Kredsen har indgået en tiltrædelsesoverenskomst med Møldrup VVS, som før var under
Kristelig arbejdsgiverforening.
Mæglingsmøde ved Ib Andersen VVS Aalborg
vedr. afskedigelse af akkordsvend.
Sag fra Lytzen i Hjørring vedr. manglende zonepenge til voksenlærling. Enighed kunne ikke
opnås, så sagen går til Tvistighedsnævnet.
Sag fra konkurs VVS Tech Hobro. Vedr. manglende feriepenge, sagen er ikke færdig.
Sag fra Frederikshavn VVS. Manglende Pension og ansættelses kontrakt. Sagen ikke afsluttet
Sag Søberg VVS. Firmaet fik en bod på 2500
kr. da de anvendte et ikke organiseret firma
på adressen Åbyen i Aarhus.
På samme plads er man blevet enig om at
afslutte med et forlig på 270.kr. Firmaet mente
der var et timeforbrug på over 2300 mere som

K R E D S S I D E R N E

Ved samme firma i Aarhus som er medlem
ved Tekniq, var firmaet i tvivl om tillidsmanden måtte lønforhandle, eller det var fællestillidsmanden fra Randers der skulle. Da man
ikke opererer med titlen fælles tillidsmand i
Tekniq overenskomsten blev firmaet informeret at det måtte han godt. Firmaet var
også usikker på hvem tillidsmanden skulle
repræsentere, hvis en ansatte ikke er medlem
ved Metal eller Blik & Rør, og der opstår en
såkaldt tvist, det blev også her præciseret at
det havde han ikke pligt til, han repræsenterer
sit valggrundlag, men skal naturligvis være
tilstede hvis firmaet ønsker det.
Kemp & Lauritzen. Sag på DNU N5. Man
anerkendt kritikken som firmaet havde revideret aftenen før, samt pålagde man firmaet
at betale opmålergebyr efter listen samt at
fremsende det til akkorddeltagerne.
Kjellerup VVS. Sag hvor firmaet har trukket
gulvvarme ud af akkorden uden aftale med
akkordholder, enighed kunne ikke opnås på
mæglingsmødet, så sagen er sendt til rørudvalgsmøde.
EHV. Lærlinge sag: Forkert s/h betaling til
voksenlærling og manglende zonepenge,
sagen er ikke afgjort.

•

A P R I L

2 0 1 8

21

BLIKKENSLAGER KURSER
– I UGE 45-46 2018
Blik & Rør kreds Nord-Midtjylland og TECHCOLLEGE i Aalborg sætter i uge 45-46 fokus på blikkenslagerfaget. Vi har tilrettelagt efteruddannelse fra nedenstående liste hvor du frit kan vælge tema.
Du kan tilmeldes fra minimum 2 dage til 10 dage og vælger selv hvilket tema du ønsker at arbejde med.
Du har ret til to ugers efteruddannelse årligt, hvis du har været ansat i mere end 32 uger ifølge VVS-overenskomsten. Har du spørgsmål så kontakt gerne Kredsformand Thomas Christensen telefon 36383512
eller e-mail thc@blikroer.dk
Har du uddannelse på faglært niveau er prisen kr. 118 pr. dag og din arbejdsgiver kan opnå VEU-godtgørelse på kr. 860 pr. dag.
I kursusforløbet vil vi forsøge at krydre undervisningen med eksterne specialister inden for blikkenslagerfaget.
Læs mere om kurserne på techcollege.dk, klik efteruddannelse, el, automatik, vvs og energi. Her kan din
virksomhed også tilmelde dig samt søge VEU godtgørelse.

KURSUSEMNER UGE 45 OG 46
2 dages kurser

40326 Erstatningsmaterialer for bly
42007 Fremstilling af udluftningshætter

3 dages kurser

42002 Fremstilling af tagrender og nedløb
42003 Fremstilling af formstykker til tagrender og
nedløb
42004 Fremstilling af drueknæ
42005 Fremstilling af geringer
42006 Fremstilling af svanehalse
42011 Inddækningsdetaljer ved falset tag- og
facadearbejde

42012 Afslutningsdetaljer ved falset tag og
facadearbejde
42013 Rededækning af tage og facader
42019 Inddækning af kvisttage
42020 Inddækning af flunker på kviste
42021 Inddækning af front/spejl på kviste
42022 Inddækning af skorstene og ovenlys
42024 Tårndækning
42025 Inddækning af kupler og spir
42026 Inddækning af karnapper
42029 Blikkenslager og håndværkskunst
42072 Bånddækning af tage og facader

SPØRGSMÅL OM KURSERNE KONTAKT GERNE
Birgitte Boe
Uddannelseskonsulent
Telefon 2526 6249
E-mail bbm@techcollege.dk
TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · techcollege.dk
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UDBETALING AF
EFTERLØNSBIDRAG
Folketinget har vedtaget en lov, som betyder, at
alle der indbetaler til efterlønsordningen igen får
mulighed for at træde ud af ordningen og få deres
efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Loven gælder
også de medlemmer der har betalt efterlønsbidrag,
men som har fravalgt efterlønsordningen uden at
få bidraget tilbagebetalt. Muligheden gælder alle
der betaler til efterlønsordningen, og som endnu
ikke har nået folkepensionsalderen.
Du skal selv bede om at træde ud af ordningen
og få efterlønsbidraget udbetalt. Du skal gå ind
på www.bf-a.dk og logge ind i selvbetjeningen
og under punktet ”Efterløn” finder du blanketten
som skal udfylder. Sidste frist er ved udgangen af
juni måned.

LEDIGE I KREDSEN
PR. 31/1 2018

Udbetalingen sker for kalendermåneder. Du kan indsende kortet op
til en uge før månedens afslutning.
Kortet skal indeholde oplysninger
for hele måneden. Sender du dit
kort inden måneden udløber, skal
du for de sidste dage oplyse det
antal timer, du forventer at arbejde.
Skal du have pengene til disposition på din konto inden månedens
afslutning, skal du indsende dit
kort senest den fjerdesidste hverdag i måneden.

”RING ET FAGLIGT BESØG”

Afdeling

Ledige

Udregnet i %

11 Frederikshavn

2

2,86 %

12 Hjørring

3

3,90 %

13 Ålborg

17

3,04 %

14 Nykøbing Mors

1

3,57 %

15 Skorstensfejerne

0

0,00 %

22 Skive

2

2,25 %

23 Holstebro

2

2,70 %

24 Viborg

1

1,20 %

25 Herning

1

0,79 %

31 Randers

0

0,00 %

32 Århus

16

3,89 %

33 Silkeborg

0

0,00 %

A - K A S S E R

UDBETALING
AF DAGPENGE
OG EFTERLØN

Hvis du ønsker et besøg af en
faglig medarbejder fra Kredsen
på din arbejdsplads, skal du
blot ringe eller sende en mail
med oplysninger om navn,
arbejdssted og telefonnummer,
så vil du blive besøgt inden 14
dage.
Nord/Midtjylland
Tlf: 36 38 35 10
nord-midtjylland@blikroer.dk
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OPMÅLERKONTORET
Der har gennemsnitlig været en akkordtimeløn i kredsen på 335,75 kr.
ved brug af opmåler-ordningen i 2017
Følgende typer arbejde har givet en indtjening pr. time.
Nyt etageboligbyggeri............................................................................................................ 306,02 kr.
Nyt andet boligbyggeri.......................................................................................................... 346,72 kr.
Nyt industri og værkstedsbyggeri....................................................................................... 328,79 kr.
Nyt kontor- og handelsbyggeri............................................................................................. 288,71 kr.
Nyt social- og uddann. byggeri.............................................................................................327,11 kr.
Gamle boliger. Beboet............................................................................................................. 390,01 kr.
Gamle boliger. Tom................................................................................................................. 386,36 kr.
Gamle boliger. Andet.............................................................................................................. 346,61 kr.
Gl. Industri og værkstedbyggeri. I drift.............................................................................. 324,19 kr.
Gl. Industri og værkstedbyggeri. Tom................................................................................. 297,80 kr.
Gl. Industri og værkstedbyggeri. Andet.............................................................................. 331,06 kr.
Gl. kontor og handelsbyggeri. I drift................................................................................... 290,52 kr.
Gl. kontor og handelsbyggeri. Tom...................................................................................... 302,43 kr.
Gl. kontor og handelsbyggeri. Andet................................................................................... 284,32 kr.
Gl. social og uddann. Byggeri. I drift................................................................................... 293,92 kr.
Gl. social og uddann. Byggeri. Tom..................................................................................... 305,00 kr.
Gl. social og uddann. Byggeri. Andet.................................................................................. 318,37 kr.
Fjernvarme. Stikledninger..................................................................................................... 313,39 kr.
Fjernvarme. Hovedledning.................................................................................................... 323,26 kr.
Fjernvarme. Transitledning................................................................................................... 325,01 kr.
Fjernvarme. Blandet................................................................................................................ 391,84 kr.
Nyt blikkenslagerarbejde....................................................................................................... 381,04 kr.
Gl. blikkenslagerarbejde........................................................................................................ 283,21 kr.
Ventilation................................................................................................................................ 318,82 kr.
Hvis du har fået lyst til at arbejde på akkord efter prislisterne, så ring på kredskontoret efter
opmåleren.
Nye prislister kan afhentes på kredskontoret.
Husk: Ved voksen-lærling i akkorden skal der træffes aftale særskilt om betaling for lærlingen,
som indføres på akkordaftale-sedlen.
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PR AKTISKE OPLYSNINGER
Understøttelse

Bliver du ledig, skal du tilmeldes på
Jobcentret eller på www.Jobnet.dk
første ledige dag.
Derefter skal du lave en AR251
Ledighedserklæring og hvis du har
haft fravær de sidste 3 måneder skal
du også lave en AR296 Erklæring
om fravær på A kassens hjemmeside www.BF-a.dk. Du skal herefter
kontakte A kassen som skal have
en kopi af din ansættelseskontrakt
og fyreseddel. Du skal ikke aflevere
lønsedler. Din arbejdsgiver skal
b etale 2 G-dage (de 2 første ledighedsdage) hvis du har været ansat i
over 74 timer de sidste 4 uger. Beløbet pr. G dag er 849 kr. pr. dag (2018
860 kr.). Som dagpengemodtager får
du maksimalt 18403 kr. pr. måned.
(2018 18633 kr.).
For nyuddannede (dimittender) der
bliver ledige er der 2 satser. Har du
forsørgerpligt over for et barn, så
er satsen 15090 kr. pr. måned (2018
15279 kr. pr. måned). Har du ikke
forsørgerpligt er satsen 13158 kr. pr.
måned (2018 13323 kr. pr. måned).

Efterløn

2 års regel opfyldt pr. måned 18403
kr. (2018 18633 kr. pr. måned)
2 års regel ikke opfyldt pr. måned
16747 kr. (2018 16956 kr. pr. måned).

Dagpenge ved sygdom

18403 kr. (2018 18633 kr. pr. måned)
Arbejdsgiveren skal betale dagpenge
ved sygdom de første tre uger, hvis
du har været ansat i det pågældende
firma i mere end otte uger og i den
periode været beskæftiget i mindst
74 timer. Anmeldelse af sygdom
skal ske til arbejdsgiveren på første
sygedag inden kl. 9:00 eller efter
firmaets regler. Sygdom ud over arbejdsgiverperioden skal anmeldes til
dagpengekontoret senest otte dage
efter arbejdsgiverperiodens ophør.

I overenskomsterne er der bestemmelser om en længere arbejds
giverperiode og højere betaling.
Det varierer i de forskellige overenskomster. Kontakt kredsen, hvis
du er i tvivl.

Betaling ved arbejdsskade

Ved tilskadekomst på arbejdet
betaler arbejdsgiveren løn i indtil
6/9 uger, enten med den personlige
timeløn eller efter løngennemsnit
for det sidste kvartal. Det varierer i
de forskellige overenskomster. Kontakt kredsen, hvis du er i tvivl, og
kontakt altid kredsen, hvis du har
været ude for en arbejdsskade. Det
har stor betydning, hvis der senere
skal være en erstatningssag.

Søgne-/helligdagsbetaling og
feriefridage Tekniq

Søgne-/helligdagsbetalingen er
8,7% af den ferieberettigede løn og
der udbetales forskud pr. S/H-dag
med 900,00 kr. til voksenarbejder
og 500,00 kr. til arbejder under 18
år. Kontoen for S/H- og feriefridage skal opgøres hvert år, og et
eventuelt ikke-opbrugt beløb skal
udbetales sammen med den sidste
løn for året. Restbeløbet kan også
indbetales som ekstra beløb til pension, men det skal være aftalt senest
den 30. november.

Arbejdsgiveren

Fritvalgskontoen i firmaer under
denne overenskomst udgør 8,57%.
Udbetaling pr. dag aftales, men der
kan ikke udbetales højere beløb,
end det der er stående på kontoen.
Kontoen opgøres ved ferieårets
udløb, og restbeløb udbetales ved
første lønudbetaling i det nye
ferieår eller indbetales, efter aftale,
på feriekonto.

Dansk Industri

Efter 9 mdr. ansættelse: Fritvalgs
kontoen i firmaer under denne
overenskomst udgør 7,5 %. Udbetaling pr. dag aftales, men der kan
ikke udbetales højere beløb, end det
der er stående på kontoen. Kontoen
opgøres ved ferieårets udløb, og
restbeløb udbetales ved første
lønudbetaling i det nye ferieår
eller indbetales, efter aftale, på
feriekonto.

Arbejdsmarkedspension

Indbetaling til arbejdsmarkedspension er pr. 1. juli 2008 12 %
for Pension Danmark og 12 % pr.
1. juli 2009 for Industripension
og Smede- og Maskinpension.
Pensionsindbetaling skal beregnes
af den skattepligtige indkomst, og
arbejdsgiveren skal betale 2/3 og
arbejdstager 1/3.

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse for benyttelse af
eget køretøj pr. 1. januar 2017:
Kørsel i bil og motorcykel:
Indtil 20.000 km. Pr. km......... 3,53 kr.
Over 20.000 km. Pr. km......... 1,93 kr.
Kørsel mellem hjem og
arbejdsplads
24-120 km................................. 1,93 kr.
Over 120 km............................ 0,97 kr.
Udkantskommuner................. 1,93 kr.
Skattefri rejsegodtgørelse
Logi pr. dag.......................... 209,00 kr.
Fortæring pr. døgn...............487,00 kr.
Tilstødene rejsetimer pr. time.. 19,88 kr.

