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• Leder

Mandag den 28. november offentliggjorde
Lars Løkke sin nye regering efter en uges
forhandlinger med de Konservative og
Liberal alliance.
Den nye regering er helt klart endnu
mere liberal end den smalle regering, som
Venstre hidtil havde dannet. Der er i alt
kommet 9 nye ministre ind, og der er rykket
rundt på andre tidligere venstreministre.
Vi kan på baggrund af denne nye regering forvente endnu hårdere stramninger
over for de grupper i samfundet, der er
svagest.
Vi vil blive vidner til, at der skal spares
for at give lettelser i skatten til andre.
Derudover er den nye regering fuldkommen afhængig af Dansk Folkepartis
støtte. Det bliver spændende at se, om Lars
Løkke med hans nye regering nu også vil
forsøge at samarbejde med venstre side af
folketingssalen, eller om der nu skal føres
en ren blokpolitik.
En af de markante ting, der står i regeringsgrundlaget, er, at der skal tilføres endnu flere penge til forsvaret. Derfor kunne
det være, at regeringen burde overveje at
omdanne Forsvarsministeriet til Krigsministeriet, som det hed indtil 1905.
En ny regering og en meget snæver finanslov, der ligger store besparelser på uddannelsessektoren samtidig med, at registreringsafgiften for biler yderligere lettes,

signalerer klart, hvor flertallet i Folketinget
prioriterer den danske økonomi.
I 2017 må vi være klar på, at der bliver
mange kampe, der skal udkæmpes.
Vi starter op med, at vi skal forhandle
fornyelse af overenskomster på det private
arbejdsmarked, som skal være på plads 1.
marts. Der er for manges vedkommende et højt prioriteret krav : Kampen mod
social dumping. Arbejdsgiverne skal anerkende deres ansvar for, at de kollektive
overenskomster overholdes, og de ikke lader underentreprenører undergrave vores
overenskomster.
Langt de fleste mener også, at nu har vi
vist ansvarlighed og økonomisk tilbageholdenhed siden krisen i 2008, så nu skal der
også mere i lønningsposen. Men en side af
sagen er at stille krav – disse virker meget
hule, hvis vi ikke også er villige til at sætte
magt bag ved disse krav.
Vi ønsker alle vores medlemmer et godt
nytår.

Jagten på et menneske

I

1991 skrev Svend Åge Madsen en bog
om arbejdsløshed. I historien følger
vi 2 parallelle virkeligheder – begge
hvor man har fundet meget alternative
løsninger på arbejdsløshedsproblemet. I
den ene trækker man lod ved fødslen. Enten bliver man arbejder eller også frinummer – et frinummer skal aldrig arbejde. I
den anden får den arbejdsløse penge, men
fra 9-16.00 er der fri jagt på arbejdsløse
– hvis man ellers har købt en meget dyr
jagtlicens.
Fra 9.00 til 16.00 er de arbejdsløses lod,
eller job om man vil, altså at levere den
ultimative fritidsoplevelse for de velstillede.
Det giver stof til eftertanke, når man
betragter den udvikling, der i de seneste
år har været i vores beskæftigelsespolitik.
Hvem er det, at vi laver de endeløse og
årelange afklaringsforløb for ? Er det den
hjerneskadede pedel, som bare gerne vil
have fleksjob – eller er det i virkeligheden slet ikke ham, som det handler om ?

Retfærdiggør regler
uretfærdigheder ?
Historien slutter med, at man kidnapper
den mand, som oprindeligt har stillet forslaget, og oversprøjter ham med den væske, som identificerer de jagede for jægerne. Derefter slipper man ham løs. Vores

hovedperson forsøger, at gribe ind med
ordene „kan I ikke fatte forskellen ? Hvis
en jæger fik ram på jer, så er det lovligt.
Sådan er reglerne. At sende ham foran en
jæger, sprøjtet til, det er mord. Overlagt
mord.“ Hans pointe er altså, at følger du
reglerne, så er selv den mest afskyelige lov
i orden.

Konsekvenser uden konsekvens
Selvfølgelig er historien sat på spidsen,
men fakta er, at vi har ladet vores politikere vedtage en skæv lovgivning. En skæv
lovgivning, som er fyldt til randen med
voldsomme krav og sanktioner mod dem,
som søger fællesskabets hjælp. Men som
samtidig er en lovgivning, der har en forbløffende mangel på konsekvenser overfor
systemet, når det ikke lige har tid eller råd
til at overholde reglerne.
Meget af vores beskæftigelses og socialpolitik er i virkeligheden symbolpolitik
for de velstillede. Det handler ikke om, at
hjælpe dem, som har hjælp behov, men
om at vise, de som betaler, at alle yder
deres. Vi ved, at mange af dem, som bliver jagtet rundt i systemet, er vores gamle
nedslidte kolleger. Folk, der i årtier, har
passet deres arbejde og betalt deres skat.
Vi ved, at det er unge med ar og sår på
sjælen, der aldrig kom ind på arbejdsmarkedet. For der er ikke længere plads

til dem, der ikke kan være på 100 % hele
tiden.

Mød mennesker med tro,
ikke mistro
Vi er på ingen måde uenige i, at alle skal
yde deres, og at der i sig selv, er en belønning i at være en del af vores arbejdsmarked. Det er en holdning, som vi ved at de
kolleger, som kommer og søger afdelingens hjælp i deres kamp i kommunerne
også deler, og netop derfor har jagten på
den sidste arbejdsevne taget overhånd.
For når de som gerne vil, som regel efter
flere år, kommer og siger „nu kan jeg ikke
mere“, skulle vi så ikke tage at tro på dem,
og ikke møde dem mistroisk, med en
sang om, at de med den rette støtte sikkert kan noget mere, end de tror de kan.
Grundstenen i fagbevægelsen er solidaritet. Fælles står vi stærke. Fælles kan
vi skærme vores svage kolleger, og vi skal
lade de bredeste skuldre løfte de tungeste
læs. Vi har kæmpet for rettigheder, der
ikke var båret af hattedameri, men nu bevæger vi os med hast tilbage til et system,
hvor en velstillet middelklasse skal vurdere dig værdigt trængende. Det kan godt
være, at vores system ikke tillader mord
på de svageste, men det tillader desværre
jagt på mennesker.

Nyt fra a-kassen

Af Søren Becher,
a-kasseleder

Af Bendt A. Larsen,
sagsbehandler

Den ny dagpengereform
Fra den 2. januar 2017 gennemføres der en række store
ændringer af dagpengesystemet. Nedenfor bringer vi en
tidsoversigt. Den viser de ændringer som gennemføres
allerede fra den 2. januar 2017, fra den 1. juli 2017 og fra
efter det næste folketingsvalg.

Vi vil i den kommende periode informere yderligere om de nye dagpengeregler i
medlemsbladet, på vores hjemmeside, på
møder for de arbejdsløse medlemmer og
for vores tillidsrepræsentanter.

Hovedændringer fra den 2 /1–2017.
• Forlængelse eller genoptjening : Med
virkning fra den 2. januar 2017 giver
de nye regler dig mulighed for at opspare arbejdstimer og forlænge din
dagpengeperiode med op til 1 år. Du
kan med andre ord „veksle“ dine arbejdstimer til en længere dagpengeperiode
I stedet for at forlænge din dagpengeperiode kan du vælge, at dine arbejdstimer sættes i „timebanken“ så de kan
bruges til at genoptjene en ny dagpengeperiode ( 1924 timer )
Når du nærmer dig slutningen af din
dagpengeperiode bliver du kontaktet af afdelingen om dette valg. Du vil
blandt andet blive vejledt om hvordan
forlængelsen beregnes
• Ny sats for dimittender : Dimittender
med forsøger-pligt vil fortsat modtage
en sats på 82 % som i dag
Dimittender uden forsøgerpligt bliver
nedsat til 71,5 %
Alle dimittender vil modtage et brev
fra afdelingen om denne ændring.
s. 4 • 3F København

• Seniormedlemskab : Medlemmer der
når folkepensionen kan få et seniormedlemskab af a-kassen. Med dette
nye medlemskab følger dog ingen ret
til at modtage dagpenge
• Selvforskyldt ledighed : Arbejdsløse medlemmer skal fra den 2. januar
2017 informere Jobcentret om børnepasningsproblemer udenfor børneinstitutionens normale åbningstid. Er
Jobcentret ikke informere herom er
medlemmet selvforskyldt ledig – ensbetydende med 3 ugers karantæne.

Ændringer 1/7–2017
• Indkomstbaseret optjening
• Fleksibel forlængelse af dagpengeperioden bliver timebaseret
• Indkomstbaseret beregning af dagpengesats

• Timekravet til genoptjening af ret til
supplerende dagpenge forhøjes fra 130
til 146 timer om måneden
• Tilbagevendende karensdage ved uafbrudt ledighed
• Månedsbaseret dagpengesystem med
acontoudbetaling
• Timeoverførsel afskaffes
• 1 måneds afkortning af dagpengeperioden ved længere ledighed
• Forbrug af dagpenge i timer
• Fælles tællere

Ændringer efter næste
folketingsvalg (normalt 2019)
1. Supplerende dagpenge:
• Hjemsendelse og arbejdsfordeling
undtages fra varighedsbegrænsningen
for supplerende dagpenge
• Når retten til supplerende dagpenge er
brugt, mister man retten til dagpenge
i 1 måned
• Genoptjening af ret til en ny periode
med supplerende dagpenge, før den
eksisterende periode er opbrugt
• Ved udløb af retten til supplerende
dagpenge efter 30 uger forlænges med
4 uger for hver måned med mindst
146 timers beskæftigelse inden for det
seneste år. Max. forlængelse med 12
uger
2. 2 G-dage også til ansættelsesforhold af
under 3 måneders varighed.

HUSK
Hvis du er tvivl om reglerne – eller om de
har betydning for dig – er du naturligvis altid
velkommen til at kontakte os i A-kassen i
3F København (tlf: 70 300 999)

Lav løn = nul dagpenge
Selvom du har haft over 1924 arbejdstimer og et års medlemskab af a-kassen,
som der kræves for at få dagpenge som
fuldtidsforsikret, kan du risikere at få nul
dagpenge, hvis din løn har været for lav.
Hvis din løn har været 20 % eller
mere under den overenskomstmæssige
mindsteløn for området, tæller dine timer ikke.
Eksempel : Du har været rengøringsassistent og fået 91 kr. i timen. Der er flere
overenskomster for området, men den,
som har den laveste mindsteløn, siger
114 kr. i timen. Et regnestykke fortæller
os, at forskellen er 23 kr. i timen. Det er
præcis 20 %.

Dermed kan arbejdet ikke tælle med
til at få ret til dagpenge. Lønnen har været for lav.
Ærgerligt og katastrofalt for den person, der har arbejdet i et helt år og betalt
til sin a-kasse forsikring. Personen kan
ikke få dagpenge.

Kontakt fagforeningen
Kontakt altid 3F København, hvis du er
i tvivl om lønnen på din (nye) arbejdsplads.
Og husk på, at det ikke er a-kassen,
som er skurken her, men arbejdsgiveren,
der har betalt en alt for lav løn.

• Afgørelse i sag fra 2004, som stadigvæk er
gældende :
Ankenævnet finder ikke, at Deres ansættelse
som køkkenmedhjælp i juli og august 2003
kan regnes med, da arbejdet ikke er udført på
almindelige løn– og arbejdsvilkår.
Ankenævnet har herved lagt vægt på, at
De tjente 75 kr. i timen, hvilket adskiller sig
væsentligt fra mindstelønnen inden for hotel–
og restaurationsbranchen, som var ca. 96 kr. i
timen i 2004.
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Af Rikke Helk,
Team Social– og Miljø
Af Bendt A. Larsen,
sagsbehandler

Uigennemskuelighed i lovgivningen
225 timers reglen og loft for kontanthjælpsmodtagere

D

er er i oktober i
år, kommet nye
regler på kon-

tanthjælpsområdet, hvilket betyder, at der er sat
loft over hvor meget samlet hjælp du kan modtage
i boligstøtte, særlig ydelse
og kontanthjælp.

Fra en jobformidlers dagbog
• Mandag 26.september :
Et dækfirma skal bruge 10 mand til at
skifte vinterdæk. Vi kontakter bl.a. de
medlemmer, som har mekanikerbaggrund ( får ekstra betaling ).
• Onsdag 5.oktober :
Morten ringer. Han er lige begyndt i et
længere vikariat som kok på d’Angle• SH-ordningen
Er du ledig og uddannet kok, cater
eller smørrebrødsjomfru må du meget
gerne kontakte Bendt Larsen eller
Maria Høpner i a-kassen. Vi formidler
til en række hoteller og restauranter
i perioden 1.oktober til 31.marts.
SH-ordningen fungerer som en vikarordning, hvor vi formidler afløsere og
udbetaler den overenskomstmæssige løn, p.t. 163 kr. i timen. Du kan
også rekvirere en folder i afdelingen.
s. 6 • 3F København

terre. Alt er i orden. Han er formidlet
gennem fagforeningens SH–ordning,
som er en vikar-aftale indgået med
arbejdsgiverne indenfor hotel– og restaurationsbranchen.
• Fredag 7.oktober :
Mohammed ringer afbud til et vikariat
på et hotel i midtbyen, som begynder
mandag 10.oktober 2016. Han har fået
fast job som souschef i en kantine.
Vi ringer rundt til ledige kokke og får
fat i Bjarne, som er klar til at begynde
mandag morgen kl. 6.00.
• Mandag 10.oktober :
Hotellet ringer 8.30. Bjarne har skåret
sig i fingeren. Han kan ikke fortsætte.
Kan vi skaffe en ny kok?
Kl. 9.30 ringer vi til hotellet. Dimitrov
kan begynde tirsdag. Det er OK.
• Torsdag 13.oktober :
De folk, vi har kontaktet angående job
som dækmontører, ringer og er utål-

modige. De har intet hørt fra firmaet.
Det viser sig, at det milde vejr har betydet, at næsten ingen endnu vil skifte
til vinterdæk.
• Tirsdag 18.oktober :
En daginstitution i Valby skal bruge
folk til køkkenet hurtigst muligt. Vi
går op til vores kursus for ny-ledige,
som er i gang her i 3F København.
Der er to undervisere fra jobcenter
København, som hjælper med ansøgninger, cv og uddannelsesplanlægning.
En nyuddannet gastronomassistent,
Hanne, melder sig. Hun skal til samtale torsdag 20.oktober.
• Torsdag 20.oktober :
Hanne ringer efter samtalen. Hun har
fået jobbet som køkkenassistent. Foreløbigt de næste to måneder. Hun skal
begynde på mandag.
( Navne er ændret )

Derudover er det indført, at man skal
have 225 timers ustøttet ordinært arbejde inden for et år i perioden fra 1. april
2016 til 1. april 2017. Eller 113 timer i
perioden 1.april 2016 til 1. oktober 2016.
Man kan i visse tilfælde blive fritaget for
225 timers reglen, eksempelvis hvis du
er for syg til at stå til rådighed. De 225
timer svarer til, at du skal have 5 timers
effektivt arbejde ugentligt. Ikke meget,
men for de flestes vedkommende er der
en grund til at de er på kontanthjælp, og
det er, at man har svært ved at kunne arbejde selv få timer. Så for mange vil selv
5 timer ugentligt være svært.

hvor jobcenter, egen læge osv. peger på,
at han vil skulle indstilles til et ressourceforløb, med henblik på afklaring i forhold til fleksjob. Ressourceforløbene er
ikke omfattet af kontanthjælpsloftet eller
225 timers reglen. Men der er i kommunen op til 6 måneders ventetid på en
råd og vejledningssamtale som skal til,
før man kan få sin sag forelagt på et rehabiliteringsmøde. Det betyder, at vores
medlem i den mellemliggende periode
har et månedligt minus på sin konto.

Straffet med tilbagevirkende kraft
Et andet medlem har henvendt sig da
både hun og hendes ægtefælle er på kontanthjælp. Ægtefællen har igennem en
årrække været på kontanthjælp, men er,
grundet sygdom, fritaget for 225 timer
reglen.
Vores medlem opbruger i september,
efter 2 års arbejdsløshed, sin dagpengeret. Hun søger herefter kontanthjælp. I
slutningen af september får hun tilsendt
afgørelse vedr. de 225 timer som betyder,
at familien nu kun har en kontanthjælp
at leve for. Begrundelsen er, at hun ikke
har dokumenteret, at hun har haft 113
timer, som hun jf. loven skulle have haft
i perioden 1. april til 1.oktober 2016.
Men i den periode var hun på arbejdsløshedsunderstøttelse.
Vores første reaktion var, hvordan kan
man blive straffet for noget, som man

ikke havde søgt om på det tidspunkt loven trådte i kraft ?
Det viser sig, at når den ene ægtefælle søger om supplerende kontanthjælp,
er det i realiteten dem begge der søger.
Det vil sige, at der laves en beregning for
begge ægtefæller, men for den ene udbetales der ikke noget, da vedkommende
har indtægt. Men det betyder i praksis,
at den dag hvor konen, i vores eksempel,
ansøger om hjælp, har hun været berettiget til kontanthjælp hele tiden, dog uden
beregning, og er derfor omfattet af 225
timers reglen.
Et er dette paradoks i reglerne, men
her har vi med mennesker at gøre, som
ikke kan betale deres husleje, og derfor
bliver sat ud, eller som må vælge mellem
mad eller varmt tøj til deres børn.

Vi skaber fattigdom
Vi er ved at skabe en fattigdom i Danmark, som vi ikke har set lignende i de
sidste 50-60 år. Den rammer alle uanset
køn, hudfarve eller religion. Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglerne er sat
i verden for at opmuntre folk til at tage
et job, hvilket vi som sådan ikke kan
have noget i mod. Men den bagvedliggende tanke er, at ramme de svageste i
Danmark, og at spare penge i statskassen
så der bliver råd til skattelettelser til dem
der har i forvejen.
Det kan og skal vi gøre bedre.

Groteske situationer
Vi har siden indførelsen oplevet den ene,
mere groteske, situation efter den anden.
Og på nogle punkter, må vi erkende, at
vi ikke forstår tankerne bag loven, eller
hvordan den enkelte kommune vælger at
fortolke loven.
Enkelte af dem vi har haft kontakt
med, er blevet ramt af kontanthjælpsloftet. Specielt i et af tilfældene ville denne situation kunne have været undgået,
hvis der ikke var så lang sagsbehandlingstid. Det drejer sig om et medlem,
December 2016 • s. 7

F

remmødet var stort til 3F Københavns
generalforsamling d. 21. november.
Debatten var stærkt præget af regeringens konstante angreb på de ledige, udhulingen af dagpengene og indførelsen af
kontanthjælpsloft og 225–timers reglen, præsidentvalget i USA, og hverdagen på arbejdspladserne for fagforeningens medlemmer
– ikke mindst den hårde hverdag med massefyringer i Posten.
Per Christensen, Forbundsformand for 3F
var gæstetaler ved generalforsamlingen. Han
varslede en ny og slagkraftig kampagne, der
skal gøre opmærksom på den skævvridning af
danskernes levevilkår, der desværre sker hver
dag i Danmark. Flere og flere danskere har
ikke et reelt eksistensgrundlag længere. Noget
vi simpelthen ikke kan være bekendt, at byde
nogen i dagens Danmark.
Generalforsamlingen vedtog 2 udtalelser –
gengivet her til højre, og foretog en række valg
til fagforeningens tillidsposter. Til en af bestyrelsesposterne var der 2 kandidater, hvilket jf.
lovene skal sendes til afstemning blandt alle
medlemmer af 3F København. Derfor finder
du en stemmeseddel på bagsiden af dette blad.
Vi opfordrer dig naturligvis til at benytte din
demokratiske ret som medlem af fagforeningen, og afgive din stemme.
•

Udtalelser vedtaget på 3F Københavns ordinære generalforsamling 21. november 2016

Ja til velfærd og tryghed
– nej til Løkkes nedskæringer

!

3F København vil kæmpe for at den borgerlige regering
bringes til fald og vi vil både før, under og efter det kommende Folketingsvalg fastholde arbejdernes og fagbevægelsens kamp mod social ulighed og fattigdom – for tryghed og
kollektiv velfærd i Danmark.
Vi kræver :
• Oprustning af den offentlige sektor – især på uddannelses–,
daginstitutions– og sundhedsområdet – og sikring af kernevelfærden for samfundets ældre borgere.
• En pensionsreform, der imødekommer nedslidte arbejderes
ønske om en god og værdig alderdom.
• Væk med kontanthjælpsloftet, og væk med kravet om at kontanthjælpsmodtagere der ikke kan finde 225 timers arbejde
skal have reduceret deres ydelse.
• En forøgelse af dagpengene med 25 procent som kompensation for udhulingen gennem de sidste 20 år.
• Indførelse af en jobgaranti for alle arbejdsløse, der mister deres dagpengeret.
• Skabelsen af nye arbejdspladser gennem offentlige investeringer.

• Effektiv lovgivning mod social dumping.
• En offensiv finanspolitik, der bryder med EU’s finanspagt og
budgetlov.
Lars Løkkes såkaldte 2025 plan er midlertidigt lagt på hylden.
Den er gemt, men ikke glemt. I 2017 vil han forsøge igen. De
borgerlige vil med ny energi fortsætte i samme usolidariske
retning, som resten af regeringens politik: Den vil forgylde de
rige, tage fra de fattige – og svække arbejdernes rettigheder bid
for bid.
3F København afviser Lars Løkkes plan for ulighed og fattigdom i Danmark. Regeringen trækker Danmark i den forkerte
retning, men i 3F København vil vi en helt anden vej !
Vi vil kæmpe for en ny politik. Vi er klar til valg.
Således vedtaget
på 3F Københavns ordinære generalforsamling
21. november 2016

Stop CETA, TTIP og TISA
Stop udemokratiske handelsaftaler

!

3F København udtaler sin skarpe protest imod frihandelsog investeringsaftaler, som EU forsøger at trække ned over
hovedet på den danske befolkning, sådan som vi oplever det
aktuelt med CETA ( Canada ), TTIP ( USA ) og TISA ( 52 lande
om tjenesteydelser ).
I 3F København vil vi gerne handle med hele verden og skabe
flere arbejdspladser. Vi er ikke isolationister, men frihandel må
ikke foregå på bekostning af vigtige demokratiske og faglige
principper.
Handelsaftalerne giver store transnationale monopoler mere
magt på bekostning af nationers og befolkningers demokratiske ret til selv at bestemme, hvordan fremtidens samfund skal
formes. Aftalerne udgør derfor en trussel imod arbejdstagerrettigheder og den danske model.
3F København kritik af handelsaftalerne baserer sig på:
• En øget liberalisering og privatisering af den offentlige velfærd, som bliver umulig at rulle tilbage, når de først er foretaget.
• At der oprettes en overnational domstol, så store virksomheder kan sagsøge lande, hvis de lovgivningsmæssigt forringer
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virksomhedernes mulighed for profit. Det kan f.eks. være
lovgivning om forbedret arbejdsmiljø eller fødevaresikkerhed.
• At der ikke er juridiske garantier for arbejdstagerrettigheder.
• At handelsaftalerne medfører deregulering og forringede
standarder på en lang række områder, såsom arbejdsmiljø,
fødevaresikkerhed og naturbeskyttelse.
Stærke kræfter i EU, USA og de multinationale selskaber erklærer forsat åbent, at de ønsker et „Transatlantisk indre marked“. Vores erfaringer med EU’s indre marked får os til, at slå
hælene i. Vi har ikke brug for flere indre markeder. Derfor siger vi nej til udemokratiske handelsaftaler og opfordrer hele
fagbevægelsen til at sige aktivt fra.
Handelsaftalerne er så vidtgående at 3F København kræver at
folket høres gennem en folkeafstemning.
Således vedtaget
på 3F Københavns ordinære generalforsamling
21. november 2016
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Indkaldelse til

Nyt netværk for unge tillidsvalgte
Et nyt netværk for unge tillidsvalgte under 36 år er ved at blive startet op i 3F
København. I afdelingen har vi næsten
80 tillidsvalgte under 36 år, og for dem
vil vi gerne gøre en ekstra indsats, så de
føler sig klædt på som tillidsvalgte på
deres arbejdsplads.
Derfor vil de alle sammen blive kontaktet og få muligheden for at mødes
med andre unge tillidsvalgte i afdelingen og sparre om hvervet som TR eller
AMR. Håbet er, at netværket vil give en
masse ny viden og nye bekendtskaber
blandt vores tillidsvalgte.
Tovholdere for netværket bliver Anja
Hansen, som er TR hos Meyers kantiner
på Rambøll og Rikke Olsen fra klubbestyrelsen på Radiometer. Begge glæder
sig rigtig meget til opgaven og går til opgaven med masser af optimisme og gå
på mod.

Anja fortæller: jeg glæder mig til at
møde andre unge som står med de samme udfordringer som jeg selv gør som
ung og tillidsvalgt. Jeg håber jeg kan få
en masse sparring i forhold til min rolle
som TR.

Generalforsamling i Dyrepasserklubben i 3F København
Netværket er åbent for alle unge tillidsvalgte under 36 år. Du kan henvende
dig til Tanja Fynbo i fagforeningen hvis
du vil mere.

Ja, så er det blevet den tid på året igen, hvor julen banker på
døren med alt dens lys og glans, og i Dyrepasserklubben varer
julen bare lidt længere.. Vi holder nemlig julefrokost den 06.
januar 2017, efter vores årlige generalforsamling. Der vil også
være et lille oplæg.

Program
• Kl.16.30 Oplæg
• Kl.17.00 Generalforsamling
• Kl.18.00 Julefrokost med ris a la mande med mandelgave
til den heldige

Tilmeldingen skal ske på dyrepasserklubben@live.dk,
senest juleaften 2016
Generalforsamlingen foregår i 3F København,
Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV.
I gården bagved ligger ”Det grå Palæ” som vi skal være i.
Med venlig hilsen bestyrelsen

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Velkomst
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg - Folk opfordres til at stille op til bestyrelsen
5. Snak om årets sommertur og klubbens andre arrangementer
6. Evt.
Rikke Olsen, Radiometer

Anja Hansen, Meyers Kantiner

Det koster 50 kr. for medlemmer at deltage i julefrokosten,
som indbetales ved tilmelding.

Organisering på McDonald’s
Jobpatruljens rapport fra 2016 viser at
flere unge bliver medlem af en fagforening, ca. 10% af de unge. Tallet er ikke
prangende, men går den rigtige vej. En
virksomhed som ansætter mange fritids-

jobbere inden for 3F’s område er McDonalds.
I 2017 vil vi sætte stor fokus på denne
virksomhed og komme i tæt dialog med
de ansatte. Dette sker i samarbejde med

restaurantchefen, som gerne vil have et
godt samarbejde med fagforeningen.
Målet er at få de unge til at forstå vigtigheden i at være organiseret og at være
organiseret det rigtige sted.

Brancheklubben for Film & Forlystelser inviterer til arrangement med:

Rasmus Tantholdt

Mit liv som krigsreporter
Tillykke
med uddannelsen

Karen Levy og Janette Schou, faglige
sekretærer i 3F København, var fredag d. 4. nov. 2016 ude på TEC, Tobaksvejen 15, 2860 Gladsaxe og sige
tillykke til fire medlemmer fordi de
er færdige med Rengøringsteknikeruddannelsen.

De fire medlemmer af 3F København er Phraiwan Struhr Jacobsen,
Mohammed Ayub, Hassan Mohsen
og Fatmire Nesimi.
I ønskes alle et stort tillykke med
uddannelsen.

Journalist Rasmus Tantholdt er Danmarks yngste krigskorrespondent. Han har specialiseret sig i at rejse i krigsområder
over hele verden for TV2.
Hør Rasmus Tantholdt fortælle om sine spændende, rørende og indimellem voldsomme oplevelser fra den verden, der er
hans arbejdsplads. Om de situationer, hvor han troede, at han
skulle dø, om sine venskaber m.m.

Torsdag den 16. februar kl. 18–21
3F København, Peter Ipsens Allé 27, 2400 NV
Husk at reservere denne aften, som begynder med en let anretning kl. 18-19. Af hensyn til den lette anretning skal vi venligst
bede om tilmelding på filmforlystelser@gmail.com senest den
10. februar 2017.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Brancheklubben for Film & Forlystelser
Arrangementet er lavet i samarbejde med 3f København
og er åbent for alle.
s. 10 • 3F København
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Info fra Økonomiafdelingen
• Den historiske by Berlin
er bare ét af stederne,
du har mulighed for at
leje en feriebolig gennem
Feriekontoret.

Kontingent fra 1. januar 2017
Generalforsamlingen i 3F København
har d. 21 / 11 2016 besluttet at afdelingskontingentet skal være 224,50 kr. pr. måned næste år.
Det indebærer en stigning i afdelingskontingentet på 4,00 kr. om måneden,
hvis man er fuldtidsmedlem.

Fagligt kontingent
Kontingentet til din lokale afdeling,
3F København, stiger med 4,00 kroner
pr. måned.
Kontingent til Fagligt Fælles Forbund
( 3F ) stiger med 2,00 kroner pr. måned.
Gruppelivsforsikring, som er indeholdt i det faglige kontingent stiger ikke.
Fritidsulykkesforsikringen falder med
2,00 kroner pr. måned.
Det samlede fagforeningskontingent
med forsikringer stiger altså med 4,00
kr. fra 489,00 til 493,00 kroner inklusiv
alle forsikringsordninger. Dette svarer
til en stigning på 0,82 % på det samlede
fagforeningskontingent.

Kontingent til arbejdsløshedskassen

ministrationsbidraget til 3FA stiger med
2,00 kr. pr. måned. Det samlede kontingent til arbejdsløshedskassen inklusive
administrationsbidrag stiger dermed fra
488,00 kr. til 497,00 kr. pr. måned i 2017.
Det svarer til en stigning 1,84 %.

Efterlønskontingent
Bidraget til efterlønsordningen, som efterhånden ikke ret mange betaler til,
stiger med 7,00 kr. fra 488,00 kr. til
495,00 kr. pr. måned i 2017. Det svarer
til 1,43 %.

Hvad skal du selv gøre
Hvis du betaler via betalingsservice i
bank (NETS/PBS) sker regulering af
kontingentet automatisk.

Fuldtid :
Fuldtid med a-kasse og efterlønsbidrag
Fuldtid med a-kasse uden efterlønsbidrag
Fuldtids forbundskontingent
Deltid :
Deltid med a-kasse og efterlønsbidrag ( under 30 timer )
Deltid med a-kasse uden efterlønsbidrag ( under 30 timer )
Deltids forbundskontingent ( under 30 timer )
Fritidsjob over / 18 år / forbundskontingent
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Spørgsmål
Du er i øvrigt altid meget velkommen
til at kontakte os, hvis der skulle være
spørgsmål vedrørende kontingenterne.
Alle beløb er opgivet i kr. pr. måned
og er uden eventuelt klubkontingent.

Feriekontoret
kr. 227,00

Bidragene til arbejdsløshedskassen, efterlønsordningen og ATP, er jo reelt indbetalinger til statskassen, og disse beløb
er ens i alle A-kasser i hele Danmark.
Bidragenes størrelse bestemmes af
Folketinget.
A-kassebidraget vil stige med 6,00 kr.,
ATP bidraget stiger her i 2017 med 1,00
kr. og udgør nu 9,00 kr. pr. måned. Ad-

Kontingenttype

Hvis du selv betaler via homebanking
eller kontooverførsel skal du SELV ændre beløbet. Vi anbefaler betaling via betalingsservice, da dette er gratis for dig.
Hvis du bliver trukket i dagpenge eller
andre ydelser fra os, sker reguleringen ligeledes automatisk.
Vi vil opfordre alle andre medlemmer
til, at se efter om kontingenttrækket på
lønsedlen i januar 2017 er korrekt, så der
bliver betalt det korrekte kontingent.
Kontakt altid din klubkasserer eller
3F København, hvis du er i tvivl om at
du betaler det rigtige kontingent.

kr. 224,50
kr. 41,50

kr. 497,00

Feriekontoret administrerer udlejning af Postens og Hotel– og
Restaurations ferieboliger. Boligerne udlejes pr. telefon ( bortset
fra lodtrækningsrunderne ). Hvis du er i tvivl om, hvad du har
ret til at leje, så ring til os Feriekontoret ( Lisbeth eller Katja ) på
tlf. 88 92 33 60.

Sådan er din kontingent fordelt:

Ledige ferieboliger

3F København : kr. 224,50 / 23 %
3F Forbundet : kr. 227,00 / 23 %
A-kasse : kr. 497,00 / 50 %
Fritidsulykkesforsikring : kr. 41,50 / 4 %

Kontingent
i alt

Fagligt kontingent
3F og 3F København

A-kasse
kontingent

Efterlønsbidrag

Evt. fritidsulykkesforsikring

451,50
451,50
451,50

497,00
497,00

495,00

41,50
41,50
41,50

1.485,00
990,00
493,00

314,00
314,00
314,00

380,00
380,00

330,00

41,50
41,50
41,50

1.065,50
735,50
355,50

41,50

172,50

131,00

På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du følge med i, hvilke
boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på „Ledige uger“
som ligger øverst på siden – den bliver som hovedregel opdateret hver dag. Uger som er markeret med sort, kan lejes af alle
medlemmer af 3F. De røde uger er forbeholdt de forskellige
brancher og vil blive åbnet for andre ca. 12 uger før. Dog med
visse undtagelser.
Du kan se postens ferieboliger på www.3fpost.dk og hotel og
restaurations på www.3f.dk.

Betaling af brug af feriebolig
Når du har booket en feriebolig, sender vi en bekræftelse til
dig. Nederst i bekræftelsen står en kodelinje, som du skal bruge, når du betaler regningen via din netbank. Denne kodelinje
fortæller os alt, hvad vi skal bruge for at registrere indbetalingen korrekt. Kodelinjen er unik for den specifikke udlejning og
kan derfor ikke genbruges.
Hvis du ikke har netbank, har du måske et familiemedlem,
en ven eller lignende som kan hjælpe dig med betalingen. Hvis

ikke, skal du gå på posthuset eller i banken. Du skal have vores brev med, da kodelinjen skal bruges til betalingen. Der vil
desværre være et betalingsgebyr på ca. 40,00 kr. til banken eller
posthuset.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan sende nøglen til dig,
før din indbetaling af leje er registreret hos os. Der kan derfor
forekomme meget korte betalingsfrister.

Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet
Der er udarbejdet en opdateret feriepjece, hvor du kan se fondens ferieboliger. Du kan se den på www.3fpost.dk under „Ledige uger“ – på første side eller vi kan sende den til dig.
Hvis du arbejder på en virksomhed, der har en feriekortaftale jf. overenskomsten mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og HORESTA, har du fortrinsret til HR’s ferieboliger
frem til 1. januar 2017. Derefter vil vi åbne op ( ca. 12 uger før )
for andre 3F’ere.
Reglerne for udlejningen er, at den 1. oktober hvert år, åbner
udlejningen af ferieboligerne for det kommende år.

Lodtrækning, postens ferieboliger
Lodtrækning til postens ferieboliger for sommeren 2017 ( uge
19 – 39 ) foregår i februar 2017 og vi skal have modtaget ansøgningen senest den 7. februar 2017 ( med morgenposten ).
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Postseniorerne
Torsdag d. 12. januar 2017 kl. 11.00

Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 11.00

Onsdag den 11. januar kl. 14.00 til 16.00.

Nykøbing Falster revyen 2017.

Nytårsbanko. Hygge og spilledag

Tur til det udvidede fængselsmuseum, Kirkegårds Allé 1 –
Vigerslev Allé 1. Vi mødes udenfor kl. 10.55. Pris kr. 50,-.
Bus 1A–3A og Carlsberg S–station.

Peter Ipsens Alle 27 ( store sal ).
Vinsmagning med Finn Ipsen fra Egebjerg Vinimport, som deler ud af sin store viden om Spanien, vindistrikterne, regioner,
særpræg, og selvfølgeligt smagsprøver med på vejen.
Peter Ipsens Alle 27, 2400 ( store sal ).
Festlige Sangforeningen Carlsberg underholder. Efterfølgende
er der sandwich – fælles arrangement.

Postseniorerne har også i år fået reserveret 40 billetter til årets
revy. Dagen forventes at blive den 15. eller den 22. juli 2017, og
deltagerprisen bliver ca. 770,00 kr. Dette inkluderer bustransport ud og hjem, stor frokostbuffet og Revyen set fra de første
rækker på balkonen. Tilmelding skal ske senest den 1. april
på telefon 5180 9996, eller carstenmajgaard@gmail.com
Endelig pris vil blive fremlagt ved vore arrangementer og på
hjemmesiden www.postseniorer.dk
Turen gennemføres dog kun med min. 35 deltagere.

Onsdag den 22. februar kl. 12.00 - 14.00.

Cirkusrevyen bakken 2017

Salg af billetter til „Syng med“ den 16. marts.

Kom du for sent til bestillingen ?
Foreningen har sikret sig et antal ekstra billetter til Revyen den
17. maj 2017. Billetprisen er 295 kr. og mad 140 kr.
Kontakt Carsten Majgaard på tlf. 51809996 eller e-mail :
carstenmajgaard@gmail.com

Torsdag d. 26. januar 2017 kl. 11.00
Guidet tur i Jesuskirken, Kirkevænget 5A v. Valby Langgade
(Bus 8A). Vi mødes ved kirken kl. 10.50. Pris kr. 40,-.
Bindende tilmelding til Gerda tlf. 51171786.
Foreningen giver kaffe efter rundvisningen.

Tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 10.00

Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 10.00
Fællesarrangement
Den spillevende sprællemand og tenor fra Det Kgl. Teater,
Gert Henning Jensen kommer og synger for os.

Fællesarrangement
Sangforeningen fra Carlsberg kommer og underholder.

Torsdag d. 6. april 2017 kl. 11.00

Torsdag d. 9. februar 2017 kl. 11.00

Torsdag d. 27. april 2017

Fru Henni Gelfer vil fortælle om sine russiske forfædre.

Besøg i køkkenet med det kongelige kobbertøj. Vi mødes på
hjørnet ved Ridehuset kl. 11.00. Tilmelding til Gerda
tlf. 51171786. Pris kr. 50,-. Foreningen giver kaffe.

Torsdag d. 23. februar 2017 kl. 11.00
Fastelavn – tøndeslagning. Mindste udklædning en sjov eller
flot hat. Bagefter er der fastelavnsboller og amerikansk lotteri.
Pris kr. 25,-.
Tilmelding til Gerda tlf. 51171786 senest tirsdag d. 21/2-17.

Torsdag d. 9. marts 2017 kl. 11.00
Generalforsamling

Banko osv.

Torsdag d. 11. maj 2017 kl. 11.00
Et sludre–snakke–spille–summemøde. Tag strikketøj med. Der
forefindes ludo, raflebægre, Master Mind, eller tag jeres eget
med. Vi får som sædvanlig sandwich og vi tager et amerikansk
lotteri.

Tirsdag den 7. februar kl. 10.00 til 12.00.

Onsdag den 22. februar kl. 14.00 - 16.00.
Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV ( store sal ).
Her tager vi på rundrejse i Grønland, og får et levende billede
af Grønlands mangfoldighed i by og bygd, eskimoer, fauna og
flora, levende fortalt af John Jensen.

Du kan finde yderligere information på www.postseniorer.dk
På gensyn til mange nye oplevelser, også i 2017.
Med venlig hilsen – og ønsket om en god jul, samt et godt
nytår til alle. Carsten Majgaard, Formand

Ældrerådsvalg i Københavns Kommune
Tillykke til Joan og Bjarne

13/12 kl. 10.00
Gløgg og god jul

3/1 2017
1. mødedag i 2017 – Summemøde/hygge.
Formand og bestyrelsen i Efterløns og Pensionist klubben 3F
København ønsker hermed alle i 3F København en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Tak for godt samarbejde i året der er gået, både til forbund
og personalet i huset, de arbejdspladser, som vi har tæt samarbejde med og til dem som støtter os samt til de andre pensionistklubber i 3F. Vi håber på et fortsat godt sammenhold og
samarbejde i 2017.
Venlig hilsen
Erik Jørgensen
Formand E.& P. klubben 3F København
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2 aktive medlemmer af 3F København
stillede op ved Ældrerådsvalget i København. Stemmerne er talt op og både Joan
Jensen og Bjarne Mortensen blev valgt.
3F København ønsker jer begge tillykke med valget. Det er vigtigt at 3Ferne
har en stemme der kan høres. Det gælder naturligvis også når det kommer til
ældres levevilkår.
Vi er sikre på at ældre i Københavns
Kommune vil være godt tjent med, at
have Joan og Bjarne med i Ældrerådet.
• Ældrerådet i Københavns Kommune består
af 25 medlemmer, som vælges for fire år. De
25 valgte medlemmer skal fra 1. januar 2017
og de næste fire år frem til den 31. december
2020 tale de ældres sag over for politikerne i
Københavns Borgerrepræsentation i lokalpolitiske sager, der vedrører ældre.

Joan Jensen

Bjarne Mortensen
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I 2016 kunne
346 medlemmer
fejre jubilæum i
fagforeningen.
Et stort tillykke
til jer alle
skal lyde her fra
3F København.
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25 år
• Abdul Qayyum
• Ahmed Ellakany
• Ahmed M. Ahmed
Rasas
• Allan Tofteng
• Allan Aarup
• Anders Pedersen
• Andjelija Prijovic
• Anette Pia Therkelsen
• Anja SchlüTer
• Anna-Lise Leisten
• Anne Lene Andersen
• Anne Margrethe
Rasmussen
• Anne Valther Clausen
• Anne-Grethe Gelbro
Larsen
• Anne-Marie Emi Mody
• Anne-Marie Wolthers
Hansen
• Atila Kuyulu
• Baboucarr Njai
• Basilia Hagstrøm
• Benny Løve
• Bent Nielsen
• Berit Albæk Hansen
• Betina Dubgaard Lund
• Bettina Johansen
• Bettina Sørensen
• Birger Fløe Kristjansen
• Birgit T. Nielsen
• Birgitte Grinstein
• Birgitte Olsen
• Bjarne Kurt Pedersen
• Bjørn Søborg Andersen
• Bojazar Chaib
• Brian Chrestensen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brian Juul Nielsen
Børge Bjerg
Camilla Pedersen
Carl Åge Olesen
Charlotte Hedemann
Charlotte Knuth
Christensen
Charlotte Olsen
Christina Lauritsen
Chung Chuen Kau
Clarita B Del Castillo
Claus Ankerstjern
Hansen
Claus Bloch Petersen
Claus Grunth Hansen
Clay Rene’ Larsen
Dorrit Hornhaver
Dorthe Larsen
Elife Ceran
Elly Lisbeth Nielsen
Enver Anno Zarifesøn
Enver Oksal
Erik Oberg
Erik Skov Bidstrup
Erlinda Garcia
Erlinda Quipao Christensen
Erling Friis Jensen
Evelyn Franck
Fafanding Jammeh
Flemming Christoffersen
Flemming Stabell
Frank Aabak Jensen
Freddy Olsen
Freddy R. Hvalsø
Fagerland
Gerda Schleimann
Gert Petersen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ghita Bekker
Grace Dorothy Frey
Habtmichael Slas
Hamid Badri-Ghavifekr
Hanne Birgitte Christensen
Hanne Visti Becker
Heiko Tesch
Helene Houby
Helge From
Helle Engelund
Helle Fornitz Buch
Henriette Ydell
Eshington
Henrik Grothe Hansen
Henrik T. Gross-Petersen
Henrik Thomsen
Henrik Worm
Herluf Østergaard
Ian Douglas Johnston
Ilyas Demirezen
Inge Brevadt
Ivar Behrens Olsen
Jan Rydding
Jens Nielsen
Jess Uwe Rasmussen
Jette Jensen
John Kristian Petersen
Johnny Kenneth
Regnarsson
Jørgen Pregaard
Jørn Vissing
Kadri Ziberi
Kalsoom Akhtar
Karina Mansfeld Røbel
Karsten Kold Bonke
Karsten T. Sørensen
Kim Alex Petersen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kim Johansen
Kimete Ademi
Kirsten Hansen
Kyung Hee Sørensen
Lars Stenbjerg Jepsen
Lars W. Dahlstrøm
Lasse Andersen
Leif Lars Panduro
Lis Foght Glenså
Lis Majbritt Rasmussen
Lisa Lauesen
Lisbeth Smidt
Lizette Gerlach
Lone Søgaard Nielsen
Lonny Merete Timm
Maibritt Klein
Maibritt Vangstrup
Majbrit Søndergaard
Sonne
Maria Christina E
Hansen
Marianne Løkke
Stougaard
Marianne Schirmer
Malkær
Marianne Sørensen
Mary Anne Nalubwama
Max Larsen
Michael Mørk Malm
Michael Nylander
Christensen
Michael Sloth
Mikkel Brendekilde
Christiansen
Mogens Jensen
Mohamed Aatifi
Mu Xiu Hu Worm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muzaffer Yasar
Naim Uymaz
Ole Madsen Wagner
Oluf Emil Adelvard
Parvez Ahmed
Paul Howard Wilson
Per Christian Rehr
Per Dich
Persa Vujosevic
Peter Kruse
Poul Emil Pedersen
Poul Peter Hansen
Preben Fogelstrøm
Richard Mernøe
Rokhsana Kauser
Samlee Sørensen
Samorn Taytanee
Sarbjitt Kaur
Shabnam Rana
Solveig Bager
Susanne Pedersen
Svend V. Stilling
Søren Møller
Søren Skovgaard
Madsen
Tina Jørgensen
Tina Trusholm Jensen
Velimir Lalevic
Villy Jensen
Violeta Perez Jensen
Vivi Le FèVre Dahl
Wemmer Kaj Hansen
Werner W.K. Larsen
Yusep Suryana Hansen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 år

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Anita Larsen
Annegrete Rasmussen
Anne-Lise Petersen
Azra Aslam
Benny Hudlebusch
Bent Jepsen

Bente Olsen
Birte Lis Bengtsen
Bjarne Nygaard
Bodil Jordal
Ebba Viola Jønsson
Edel Lilian Svendsen
Elisabeth Jensine
Jensen
Engla Dora Larsen
Erik Fjordlund
Erik Norlund Sørensen
Erik Zornig Andersen
Erland Petersen
Eva Gitte Gabrielsen
Ewan Wallin Rasmusson
Finn Ljungberg
Finn Sandahl
Flemming Rømer
Olsen
Frank Aastrup Jørgensen
Freddy Christensen
Frede Andersen
Georg Ahner
Gert Eigil Jensen
Gitte Juul Bundgaard
Gitte Lisbeth Kofod
Gustav Palle Svensson
Hanne I M Petersen
Hans Schjoldan Heinze
Hardy Borgen
Harry Thormod Nihøj
Heino Cederblad Dahl
Helle Jakobsen
Andersen
Henrik E.Lønquist
Nielsen
Henrik Nebel
Ib Steen Hansen
Ina Lykke Laage
Inge Olsen
Inge-Lise Andersen
Inger Gade Fisker

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irma Jakobine Overbye
Jan Botwin
Jan H Sørensen
Jan Lybcke Berthou
Jan Rasmussen
Jan Reidar Jørgensen
Jan Rene Jensen
Jan Svensson
Jane Beck Jensen
Jens Mikkelsen
Jens Ulrik Sørensen
John Christoffersen
John Henning Mortensen
John Ryczek
John Schmidt
Johny Olsen
Jose Yus Escolano
Jytte Rosa Nissen
Jørgen Christiansen
Jørgen E. Bennetzen
Jørgen Henning
Jensen
Jørgen K Skydsgaard
Jørgen Møller
Karin Susan Jensen
Karsten Falsund Horn
Karsten Michael Pflug
Keld Hagsholm
Pedersen
Kim Erik Krog
Kim Landsdorf
Kim Svend Jakobsen
Kim Tingleff
Kirsten Mouritzen
Klaus Sternfoss
Kurt Sørensen
Laurits B.T. Andersen
Leif Johanne Christiansen
Leif Troelsen
Lene Larsen
Leon Larsen
Lillian Olin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lissi K Seeger
Lissi Wielicko
Louise Marie Sørensen
Maria Mirza
Mesudiye Kocababa
Mogens Ingvorsen
Mogens Thøger
Andersen
Niels-Henri Thiesen
Nusrat Jahan
Ole Henning Johansen
Ole Jenkel
Ole Virkelyst Hansen
Ove Hvidt Grønborg
Paca Stojanovska
Peter Geertz-Hansen
Peter Jørgensen
Poul Elin Jørgensen
Preben Leif Hansen
Preben Nørholt Jensen
Rene Jensen
Ruth Larsen
Sebaat Mecovska
Sinual Katesidhi
Somjit Hoonsa-Ard
Kusk
Somsong Christiansen
Steen Koblauch
Suthep Sumitnamaphorn
Svend P. Gyring
Nielsen
Talib Hussain
Tom Just Thomsen
Torben Hansen
Ulla Thomsen
Yunis Bayhan

50 år
• Alice Andersen
• Allan Rud Krak
• Anne Marie Sørensen

•
•
•
•
•
•

Arne Jørgensen
Bent Ejner Larsen
Bent Rasmussen
Bent Tgv Nielsen
Carl Eg Frederiksen
Curt Elmelund

• Egon B Petersen
• Ejner Thorkild
Svensson
• Elisa Elvira Larsen
• Erna Johansen
• Ernst Erik Edholm
• Finn Nielsen
• Gullmayen Schultz
• Hans B Olesen
• Hans E. D. Krøjer
• Hans Guldbech
• Inge Jensen
• Jan Freddy Madsen
• Jim Hindkær Finsen
• John Christensen
• John Jørgensen
• Jørgen Hans Christesen
• Jørgen Malm
• Kai Otto Traulsen
• Kjeld K Thomsen
• Knud Christian
Pedersen
• Kurt Fb Bang
• Lars Nielsen
• Leif Jørn Thorkildsen
• Lis Anny Hansen
• Michel Leon Andre
Angele
• Ole Oj Andersen
• Ove Peter Hou
• Peer Mathisen
• Peter Lundholt
• Rita Christensen
• Rolf Hagebakken
• Ruth Fogde
• Svend Børge Nielsen
• Tage Villy Andersen

•
•
•
•

Teddy Franch Hansen
Tonny Koch Hansen
Torben Svend Rostrup
Åge Ernfried Andersen

60 år
• Ejlif Lindy Jensen
• Kirsten Margrethe
Pedersen
• Kurt Martin Jørgensen
• Leif Grundsøe
• Niels Østervemb
• Ole David Hee
• Poul Milaa
• Ragne Wulffeld
• Sonja Margrethe
Petersen
• Thorleif Gregersen
Kvist
• Verner Pedersen

65 år
• Christian Mortensen
• Henning Christian
Larsen
• Henri Andersen
• Robin Sørensen

70 år
• Knud Ove Petersen
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Info fra PensionDanmark

Kandidater til bestyrelsen i 3F København – Urafstemning december 2016

PensionDanmarks sundhedstest
hjælper medlemmerne
Knap 10.000 medlemmer har taget PensionDanmarks sundhedstest efter det
første år. Og mange af dem får efterfølgende hjælp via deres sundhedsordning.
Døjer du med ondt i kroppen? Stress?
For meget alkohol? Er du nysgerrig på,
hvor sund du er, så kan du få svar på
spørgsmålene ved at tage PensionDanmarks sundhedstest.
Her kan du få målt din body age, og
alt afhængig af dine svar, bliver du anbefalet at udnytte de forskellige muligheder
i din sundhedsordning. Har du fx problemer med ryggen, er det oplagt at bruge sundhedsordningen i PensionDanmark, hvor du kan få behandlinger hos
en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut.

PensionDanmarks sundhedsteam
følger dig i mål
Har du andre problemer, fx med rygning, overvægt eller stress, bliver du ops. 18 • 3F København

fordret til at kontakte PensionDanmarks
sundhedsteam. Og den opfordring tager
mange op. Over halvdelen af medlemmerne ringer efterfølgende til sundhedsteamet – eller beder om at blive ringet
op.
I sundhedsteamet sidder sygeplejersker og socialrådgivere, der tager en
snak med dig om dine problemer. Sundhedsteamet følger op på din sag, så du er
i gode hænder.

• PensionDanmark er et kundeejet arbejdsmarkedspensionsselskab, hvor 694.000
lønmodtagere har deres pensionsordning. De
er beskæftiget på 25.300 private og offentlige
virksomheder og er omfattet af overenskomster mellem 11 fagforbund og 29 arbejdsgiverforeninger. ( www.pensiondanmark.dk )

Tag testen
Log ind på pension.dk/sundhedstest og
tag testen. Det tager ca. 10 minutter at
gennemføre testen. Testen giver dig en
body age, og afhængig af dine svar, bliver du anbefalet at udnytte de forskellige
muligheder i din sundhedsordning eller
kontakte PensionDanmarks sundhedsteam.

Læs mere om sundhedsordningen og
bestil tid på pension.dk/sundhed, eller
ring 7010 0806 alle hverdage mellem kl.
8 og 21. Du kan også bestille tid til behandlinger og finde det sundhedscenter,
der er nærmest dig, via PensionDanmarks app.

Cora Andrewartha

Jennifer Tillemand

Tjener og Specialarbejder

Tjener

Mit navn er Cora. Jeg er 44 år
gammel, født i England og kom til
Danmark som 10-årig.
Jeg har indtil nu været et aktivt
medlem af bestyrelsen i 3F København. Før dette var jeg en del
af bestyrelsen i 3F Hotel og Restauration – og tidligere i det daværende Restaurationsbranchens
Forbund.
I en periode var jeg ansat som
A-kassemedarbejder i 3F Hotel og
Restauration og har sideløbende
hermed været Jobpatruljekoordinator i Region Hovedstaden.
Under fusionsforhandlingerne
til 3F København deltog jeg aktivt og bidrog med erfaringer til
3F Københavns fremtidige arbejde både i forhold til arbejdsmiljø
og mangfoldighedsarbejdet, som jeg i øvrigt stadig beskæftiger
mig meget med.
Jeg blev i sin tid uddannet som tjener fra det daværende Radisson SAS Falkoner Hotel og Kongrescenter i København, og har
arbejdet i faget i 22 år.
Mit arbejdsliv som tjener har været spændende. Jeg har prøvet
alt fra at være Bodega-tjener, Selskabs-tjener, á la carte tjener og
Reservetjener til at være Overtjener med ansvaret for 200 kollegaer.
Altså et alsidigt arbejdsliv som tjener, som jeg har holdt meget
af, og som har givet mig mange gode oplevelser. Derfor tager jeg
også stadig engang imellem en ”tjans” som Reservetjener.
En diskusprolaps for 2 år siden fik mig til at sadle om i mit arbejdsliv. Jeg er nu så heldig, at jeg er ansat som Specialarbejder i
Københavns Ejendomsservice under Københavns Kommune. Et
job, jeg er meget glad for.
Det betyder, at jeg nu er ved at få indsigt i flere af 3F Københavns
mange overenskomstområder.
Den 1. september 2016 blev alle Børne- og Ungeenheder lagt
sammen i København Kommune. Det betyder, at vi nu er knapt
75 Specialarbejdere, som skal være hinandens ”nye” kollegaer. Vi
skal blandt andet i gang med at danne en ny faglig klub, vælge tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Jeg ser frem til
arbejdet og til at møde mange forskellige kollegaer/medlemmer
af 3F København.
Jeg er sikker på, at jeg forsat kan bidrage med at styrke 3F København. Jeg håber, at du vil stemme på mig, da jeg har meget at
byde ind med i forhold til det fremtidige bestyrelsesarbejde i 3F
København.
Dét at være bestyrelsesmedlem i 3F København er også et politisk arbejde, da vi ofte må forholde os til den politiske situation
både nationalt og internationalt, da den førte politik jo påvirker
medlemmernes liv.
Sidst men ikke mindst… Det er i mine øjne vigtigt at huske på, at
vi som bestyrelsesmedlemmer repræsenterer ALLE medlemmer i
3F København og ikke kun én bestemt arbejdsplads eller branche.
Med kammeratlig hilsen, Cora Andrewartha
•

Mit navn er Jennifer Tillemand,
jeg er 28 år og arbejder som tjener
i Københavns lufthavn. På privatfronten bor jeg sammen med min
kæreste og vores børn på Amager.
Vores fælles interesser er madlavning og selvfølgelig vores børn.
Til dagligt arbejder jeg som
nævnt i Københavns Lufthavn.
Virksomheden SSP er den største
restauratør i lufthavnen, og jeg er
én blandt ca. 400 ansatte.
Den faglige interesse fik jeg
første gang, da jeg mødte fagforeningen eye to eye ude på min
arbejdsplads. De var på virksomhedsbesøg, hvor de kom rundt og snakkede med os alle, både
medlemmer og ikke medlemmer. 3F kom i en periode, hvor der
kørte en stor sag om vores løn og forhold, der var utrolig meget
uro og folk var bange for, om vi kunne betale huslejen, hvis virksomheden fik medhold, så det var virkelig fedt at få snakket med
de faglige sekretærer og få ro – det satte ikke bare jeg, men også
mine kolleger pris på. Som sagen skred frem blev jeg mere og mere
aktiv, selv om jeg ikke var tillidsvalgt og ikke havde nogen særlig
beskyttelse, mente jeg, at det var min pligt at bakke op og støtte,
hvor jeg kunne i sagen.
Jeg er nu blevet ildsjæl – har taget grunduddannelsen som tillidsmand og afventer min mulighed for at stille op. I mellemtiden
vil jeg tage SU uddannelsen, så jeg er klar til at gå direkte til bords
med ledelsen, såfremt jeg bliver valgt.
Hvorfor bestyrelsen? Fordi jeg vil mere! Jeg vil repræsentere
tjenerne generelt – det mangler der i 3F Københavns bestyrelse.
Men der er meget mere i mig end repræsentant for tjenergruppen.
Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel for flere. Jeg vil mene,
at jeg som person er objektiv, har let ved at sætte mig i andres sted
samt jeg ved, at jeg med min arbejds– og personlige erfaring har
noget at byde ind med. Et friskt input.
Derudover er der mange gode år i mig. Jeg håber på en fremtid
i fagbevægelsen og vil gerne være med til at inspirere andre unge
til at være med i fagbevægelsen.
Jeg håber selvfølgelig på din / jeres stemme og vil love, at jeg vil
leve op til mit bestyrelsesansvar hver dag, hvis jeg bliver valgt. •

Urafstemning
Valg til bestyrelsen i 3F København
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Urafstemning til bestyrelsespost
Valg til bestyrelsen

Kanditater :

På 3F Københavns generalforsamling 21. november 2016
var der under dagsordenspunktet „Valg“ 2 kandidater til
en post i 3F Københavns bestyrelse. Jf. fagforeningens love
skal der derfor afholdes urafstemning blandt alle medlemmer af 3F København.
Nedenfor finder du din stemmeseddel, hvis du ønsker
at afgive din stemme.

(Se kandidaternes valgindlæg på bagsiden af denne side)

Regler for afstemningen
• Kun medlemmer, der betaler kontingent til
3F København, er stemmeberettigede
• Du må højst sætte ét kryds på stemmesedlen.
Ellers vil den være ugyldig
• Hvis du skriver andet på stemmesedlen vil den ligeledes
være ugyldig
• Kun originale stemmesedler godkendes
Klip blanketten nedenfor ud og indsend den
(porto er betalt)
Kopier af stemmesedlen vil blive kendt ugyldige.
• Stemmesedlen skal indsendes SENEST 19/12–2016 for
at være rettidigt fremme og dermed være gyldig
• Stemmesedlerne optælles den første uge i januar 2017,
hvorefter resultatet offentliggøres på 3F Københavns
hjemmeside.

Cora Andrewartha

Jennifer Tillemand

Klip stemmesedlen ud langs den stiplede linje og indsend den senest 19/12–2016

Urafstemning
• Sæt kryds i firkanten ved den kandidat, du ønsker at stemme på.
• Sæt højst ét kryds (ellers vil stemmesedlen være ugyldig).

Cora Andrewartha

Jennifer Tillemand

• Stemmesedlen skal indsendes SENEST 19/12–2016 for at være rettidigt
fremme og dermed være gyldig.

3F København, Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV

Valg til bestyrelsen i 3F København
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