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NYT FRA BLIK & RØR Kreds Sydjylland-Fyn
Der er fuld damp på!
Derfor skal vi have gang i de lokale lønforhandlin-

Generalforsamlinger i
afdelingerne

ger og alle de lokalaftaler, der løber ud her til for-

Nu er det snart tid til generalforsamlinger i afdelin-

året.

gerne. Vi har lavet følgende oversigt, så du kan se,

Lige nu stiger alting i pris; el, varme osv. Der er en

hvornår din afdeling afholder generalforsamling:

høj inflation og det er derfor tvingende nødvendigt,
at vi får lønnen til at følge med. Det forventes, at

Afdeling

Dato

Inflationen bliver på ca. 2,4% i år 2022. I år 2021

Horsens

24-03-2022

var den på 3,1%. Der skal derfor hentes noget på

Vejle

17-03-2022

lønnen i år 2022, hvis vi skal kunne holde inflatio-

Fredericia/Middelfart

25-03-2022

nen fra døren.

Kolding

07-04-2022

Blik og Rør Kreds Sydjylland-Fyn er klar med råd-

Esbjerg

01-04-2022

givning og ideudveksling til tillidsfolkene, og alle

Aabenraa/Haderslev

11-03-2022

Sønderborg

19-03-2022

Odense

31-03-2022

Syd-Vest Fyn

25-03-2022

Svendborg

24-03-2022

Skorstensfejere

23-03-2022

andre, som ønsker at være godt klædt på til en kommende forhandling.

VVS-overenskomsten udløber i marts 2023, og vi
er så småt gået i gang med at forberede os til de
kommende forhandlinger i 2023.
Hvis du har idéer, hører vi dem gerne! Vi afholder
et medlemsmøde d. 27/4-2022 på Scandic i Kol-

Dagsorden for hver enkelte generalforsamling vil
blive gjort tilgængelig på vores hjemmeside:

ding kl. 17.00. Hvis du ikke har mulighed for at
deltage i medlemsmødet, kan du stadig nå at

https://blikroer.dk/syd-jylland-fyn

komme med input. Du skal blot sende dem til os
inden d. 30. maj 2022.
Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I skulle nå i
mål med enten en lokalaftale eller en lønforhandling.

Jørgen Jakobsen
Kredsformand
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Valg af kredstillidsmænd
I henhold til Kredsens vedtægter §5, er der valg af
kredstillidsmænd på Kredsrepræsentantskabsmødet d. 12. maj 2022. Valget drejer sig om flg. poster:

•
•

Har lyst til at bruge sin tid på aften- og
weekend møder.
Har kørekort og egen bil til rådighed.

Ansøgninger skal sendes til Kredsformand Jørgen
Jakobsen på mail: joj@blikroer.dk senest d.

Formand
Kredsformandens primære opgave er at være Kredsens faglige og politiske ansvarlige, og har det
overordnede ansvar for Kredsens drift, faglige forhandlinger, kontakt til Forbundet og andre organisationer.

28.april 2022. Det skal i ansøgningen præciseres,
hvilken stilling man søger.
Valgperioden er 2 år. Alle valg er med ikrafttræden
pr. 1. juli 2022. Alle ansøgere har ret til at overvære
valghandlingen på repræsentantskabsmødet med
taleret.

Næstformand
Næstformandens primære opgave er at være Kredsens ansvarlige for økonomi og organisationen, og
har det overordnede ansvar for uddannelsesområdet, Blik & Rør Ungdom og arbejdsskadesager.

Til orientering kan oplyses, at de nuværende lønnede tillidsmænd i Kredsen; Jørgen Jakobsen, Carsten Kringelum Duus, Mette Jørgensen, Thomas
Eriksen og Jim Lorentzen, alle har meddelt, at de
genopstiller til valg.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Faglig konsulent/A-kasse

undertegnede på tlf. 51 53 31 51.

Faglig konsulent/A-kasse primære arbejdsopgaver
er den daglige drift af A-kassen, samt medlemsregistrering og besøg på de tekniske skoler.

Jørgen Jakobsen
Kredsformand

2 Faglige konsulenter/Opmålere
De 2 faglige konsulenter/opmålere har primært til
opgave at foretage opmåling, samt sikre medlemskontakten gennem opsøgende virksomhed, og har
ansvaret for Kredsens sikkerheds- og miljøarbejde.

Nu er der åbent for booking af
feriehuse
Vi har åbnet for bookingen af vores feriehuse, og
der er stadig ledige uger – udlejningen sker først til
mølle, så skynd jer ind på vores hjemmeside, og se

For alle poster gælder i øvrigt, at man skal være

hele oversigten over ledige perioder:

fleksibel i forhold til øvrige arbejdsområder i Kredsen. Det forventes desuden at ansøgerne:
•
•
•
•

Har medlemskab i Blik & Rør.
Har gennemgået relevante FIU-kurser.
Har grundlæggende IT-viden.
Har faglig/politisk engagement.

https://blikroer.dk/syd-jylland-fyn
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Netværksmøder

Tjek din løn

I løbet af 2022 afholder vi netværksmøder i afde-

På vores hjemmeside er det muligt at sammenligne

lingerne. Det er en dag med praktisk workshop,

din løn med vores lønstatistik. Du kan se hvordan

hvor vi har fokus på jer og jeres arbejdsplads. I ne-

din timeløn er i forhold til gennemsnittet i dit geo-

denstående oversigt kan du se, hvornår vi afholder

grafiske område, og du kan også sammenligne med

netværksmøde i din afdeling:

arbejdsopgaver og med ekstra goder ud over lønnen. Skulle der i den forbindelse dukke noget op,

Afdeling

Dato

som gør dig i tvivl om dine egne forhold og mulig-

Vejle/Horsens

25-02-2022

heder, er du mere end velkommen til at kontakte os

Fredericia/Middelfart

11-03-2022

i kredsen. Du finder vores lønstatistik på nedenstå-

Sønderborg/Abenraa

22-04-2022

ende link:

Kolding

06-05-2022

Esbjerg

17-06-2022

Syd-Vest Fyn/Svendborg

19-08-2022

Odense

16-09-2022

https://blikroer.dk/tjek-din-loen

Dato for skorstensfejernes netværksmøde offentliggøres senere.

I vores facebookgruppe Blik & Rør Netværks
Gruppe Sydjylland-Fyn kan du se invitationer til
fyraftensmøder, og vi hjælper hinanden, hvis nogen
mangler arbejde, eller hvis et firma mangler arbejdskraft.

Hvis du, eller nogle du kender, er interesseret i at
deltage i et netværksmøde, kan I kontakte Erik på
nr.: 51 53 31 54.

Erik Kofod
Faglig Organisator
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Husk at opdatere
kontaktoplysninger!

uoverensstemmelser på din arbejdsplads. Vores

Hos Blik & Rør sætter vi pris på hvert eneste med-

lighed for at sige fra, når dit arbejdsliv ikke går i

lem, og vi forsøger altid at yde den bedste service

den rigtige retning.

over for vores medlemmer.

Sidst, men langt fra mindst, har vi sikret vores med-

Desværre vanskeliggøres opgaven af og til, når vo-

lemmer muligheden for efteruddannelse, så de er

res medlemmer glemmer at opdatere deres kontakt-

udstyret med de bedste kompetencer. Desværre ser

oplysninger, og de derfor går glip af vigtige med-

vi en nedadgående tendens til at benytte sig af

delelser. Vi vil derfor gerne opfordre vores med-

denne ret til efteruddannelse. Vi opfordrer jer på

lemmer til at tjekke de kontaktoplysninger, som de

det kraftigste til, at I benytter jer af denne overens-

har givet os via. ”Min Side”.

komstsikrede mulighed for efteruddannelse.

fagforeningsarbejde giver dig en stemme, og mu-

Vi skal heller ikke glemme vores unger mennesker

Nyt fra skorstensfejerne

– Blik & Rør er med til at forme uddannelserne, så

Er du i tvivl om, hvad du får for dit medlemskon-

vi får de dygtigste lærlinge, der bliver rustet til den

tingent? Så skal du bare høre!

hverdag, som de kommer ud og møder.
Skulle du nogensinde blive i tvivl om, om dit med-

Vi har i fagforeningen en

lemskontingent er pengene værd, så giv os et kald

lang tradition for sammen-

og få en god snak – vi er her for dig!

hold, og for at kæmpe den
fælles kamp. Det har mundet
ud i den overenskomst, som

Bjørn Granhøj Toftdal

vi har i dag, hvor vi bl.a. har

Formand for afd. Skorstensfejerne Sønderjylland-

tilkæmpet os en høj grund-

Fyn.

løn, og i nyere tid også har tilkæmpet os barnets 1.
sygedag, samt 2 børneomsorgsdage. Disse, og
mange andre, goder, skal ikke tages for givet, og
det er dem, som vi kæmper for at bevare og forbedre ved hver eneste overenskomstforhandling.

Har du brug for at kontakte os?
Du kan finde os her:

Derudover kan du også være sikker på, at vi står til
rådighed i Blik & Rør ved arbejdsskader. Vi fører
din sag fra start til slut, og vi går ikke på kompromis med dine rettigheder. Vi kender branchen godt,
og vi står altid klar med relevante råd og vejled-

Blik & Rør Kreds Sydjylland-Fyn
Valmuevej 2, 5500 Middelfart
Tlf.: 36 38 35 50
Mail: sydjylland-fyn@blikroer.dk

ning, hvis der opstår problemer eller
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