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Den 2. maj 1977 startede Bjarne  
 Høpner i stilladsbranchen og blev  
 indmeldt i Lager & Handelsarbejder-

nes Forbund ( L&H ) – i øvrigt med store tøm-
mermænd. Arbejdernes internationale kamp-
dag var blevet fejret, som den nu engang bør 
og skal.

Bjarne blev hurtig grebet af det faglige ar-
bejde – både på klubplan, i fagforening og i 
forbund.

Stilladskonflikten startede 2. januar 1978, 
og her var Bjarne meget aktiv. Senere sam-
me år startede Bjarne, sammen med andre 
L&H tillidsrepræsentanter, Tillidsmandsrin-
gen i L&H op. Både i slutningen af 70erne 
og i 80erne var der mange konflikter, Til-
lidsmandsringen kunne bakke op om ; Fragt-
mandshallen, portører, olie– og benzinar-
bejdere, typograferne, slagteriarbejderne, 
socialrådgiverne, havnearbejderne, cement-
konflikten, HT–konflikten, de engelske mi-
nearbejdere og ikke mindst påskestrejkerne i 
1985.

Bjarnes trang til at kæmpe for arbejdernes 
rettigheder krydret med ukuelig stædighed og 
kampgejst resulterede da også i, at Bjarne et 
par år senere i 1982 blev formand for stillads-
klubben.

I 1984 blev Bjarne valgt ind i Lager & Han-
delsarbejdernes Forbunds bestyrelse og 2. 
januar 1988 afløste han Georg Nevdal som 
faglig sekretær i fagforeningen og fik naturlig-
vis blandt andet ansvar for stilladsbranchen. 
Kampen for uddannelse i stilladsbranchen fik 
også Bjarne til at kæmpe for uddannelse til de 
ufaglærte generelt, som har præget hans ar-
bejdsliv i hans tid som valgt i fagforeningen.

Bjarne blev formand for Lager & Handel 
i 2001. Bjarne valgte fortsat blandt andet at 
have ansvar for stilladsbranchen og uddan-
nelse.

Bjarne var en drivkraft i fusionsforhandlin-
gerne mellem KAD og SiD. Det betød meget 
for Bjarne, at 2 ligeværdige parter også gik fra 
forhandlingerne som ligeværdige parter.  3F 
blev en realitet den 1. januar 2005

Bjarne blev formand for Lager, Post og Ser-
vicearbejdernes Forbund ( LPSF ) den 1. januar 
2005, som var en fusion mellem SiD Køben-
havns Post og L&H.

Siden 1. januar 2013 har Bjarne været for-
mand for 3F København, som var en fusion 
mellem LPSF, Industri & Service og Hotel & 
Restauration. Bjarne var også her en stor driv-
kraft for at få forhandlingerne til at lykkes i 
begge fusioner.

Bjarne har i sine mange aktive år i fagfor-
eningen været valgt til Transportgruppens 
gruppebestyrelse, SiD og senere 3Fs hoved-
bestyrelse, mange forskellige udvalg nedsat 
af kongres og hovedbestyrelse samt været en 
dygtig og respekteret dirigent på 3Fs kongres-
ser de senere år. 

 Indbydelse
I anledning af, at 3F Københavns formand 

Bjarne Høpner går på pension, indbyder vi 

til reception for at sige tak for den store 

indsats i det faglige arbejde igennem 

mange år samt ønske en god faglig 

kammerat et godt otium.

Torsdag den 31. oktober kl. 14.00  –17.00 

i store sal i 3F København

Peter Ipsens Allé 25, 2400 Kbh. NV

Venlig hilsen 3F København

Foto: Aage Christensen/Arbejderen

• Leder 3F holder kongres fra d. 21. – 26. september 
2019. 3F København har 33 delegerede med 
på kongressen. De delegerede skal tage stil-
ling til de indkomne forslag til kongressen. 
Der er indkommet ca. 40 lovforslag, ca. 30 
øvrige forslag og ca. 50 forslag til det faglig 
politiske grundlag. 

Alle 3F  Københavns delegerede deltager 
inden kongressen på en forberedelseskon-
ference for at gennemgå alle forslag og af-
klare vores holdning til disse. 

På kongressen skal der vælges nye med-
lemmer til hovedbestyrelsen og den øvrige 
ledelse i 3F. Der er 2 grupper, som skifter 
deres gruppeformænd ud ( den offentlige 
og byggegruppen ). 

Fra 3F København trækker formand Bjarne 
Høpner sig fra sin plads i hovedbestyrel-
sen. Han går på pension den 1. november 
2019. I 3F København arbejder vi for at få 
valgt en ny repræsentant til Hovedbesty-
relsen, der fremfører vores synspunkter i 
3F Forbundet.

Kongressen i 3F har ca. 900 delegerede + 
tilhørere. Aalborg Kongres og Kulturcenter 
bliver fyldt godt op. 

De politiske beslutninger på kongressen 
bliver spændende efter, at der har været 
valg til både Europa–parlamentet og Folke-
tinget. Med en socialdemokratisk mindre-
talsregering er der mange 3Fere, som håber 
at valgløfterne bliver indfriet.

Det der ligger 3F København på sinde er et 
stop for stigningen i tilbagetræningsalde-
ren. Der er desværre mange af 3F Køben-
havns medlemmer, som må se i øjnene, at 
de helbredsmæssigt ikke kan holde til at 
arbejde frem til de bliver folkepensionister. 
3Ferne har markeret et ønske om mindre 
ulighed i samfundet således, at de og deres 
familier får bedre levevilkår.

Det er helt sikkert, at de ovenstående emner 
vil blive debatteret livligt på 3Fs kongres. 
Der vil også fra pressens side være en bevå-
genhed om, hvilke signaler der sendes. Det 
er vigtigt, at 3F fremstår som en troværdig 
organisation. 

OK2020
3F er ved at indsamle kravene fra arbejds-
pladserne til de kommende overenskomst-
forhandlinger. De respektive forhandlings-
udvalg skal herefter prioritere kravene, der 
er kommet ind. Vi bliver klar til at starte 
overenskomstforhandlingerne i løbet af ef-
teråret.

3F vil gerne samle alle de private tillidsfolk 
til et stort møde, hvor vi overfor hinanden 
diskuterer og prioriterer den opbakning vi 
skal give forhandlerne for at få gennem-
ført vores krav. Det er vigtigt, at vi lytter 
til arbejdspladserne og vores medlemmers 
forventning om at få udbygget de kollek-
tive aftaler. Dette både i forhold til løn og 
pension men ligeledes til sikring af faglige 
rettigheder for 3Ferne. 

I efteråret vil 3F København samle tillids-
folkene til en fælles drøftelse omkring over-
enskomstfornyelsen og vi vil sørge for, at så 
mange som muligt kan deltage i et lands-
dækkende tillidsmandsmøde indenfor det 
private område. Vi ønsker ikke at udelukke 
de offentlige ansatte, men det er nødvendigt 
at de privatansatte har en fælles opfattelse 
af, hvad der samler dem i en fælles kamp 
for bedre overenskomster.

3F kongres og OK2020
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A lle husker OK 2017, som blev  
 forhandlet færdig en fart – en  
 overenskomst uden kædeansvar, 

uden en forhøjet mindsteløn og andre 
gode redskaber som kan stoppe social 
dumping. Til gengæld fik vi et 42–timers 
protokollat som øger arbejdsgiverens 
mulighed for at diktere en længere ar-
bejdsuge.

Det resulterede i at alle forbund, und-
tagen HK og Metal, stemte nej. Hos 3F 
var vi 60 % som stemte nej og i 3F Kø-
benhavn stemte 82 % nej ! Overenskom-
sten blev alligevel vedtaget på grund af 
HK og Metals ja–stemmer.

Vi husker alle OK 2018 for de offent-
ligt ansatte. De forskellige fagforeninger 
havde aftalt at alle skulle have et godt re-
sultat og de havde lavet en musketer–ed, 
som betød at de ikke de ville afslutte for-
handlingerne før alle havde fået et godt 
resultat.

De stod skulder ved skulder foran 
Forligsinstitutionen, med opbakning 
fra de privatansatte, i ugevis og tvang 
forhandlerne til at lave en god overens-
komst.

OK 2020
De 2 helt forskellige forløb er vi man-
ge der har lært af. Derfor skal en række 
initiativer sikre at vi får en god overens-
komst i 2020, som vi er tilfredse med og 
kan stemme ja til. Vi har lært af OK 18 
at sammenhold på tværs af brancherne 
sikrer et godt resultat.

Vi er ikke i tvivl om hvad der gik galt 
i 2017. Vores forhandlere turde ikke tro 
på egne kræfter, turde ikke tro på med-
lemmernes vilje til at kæmpe for vores 
krav.

Vi skal derfor sikre at vi har nogle 
stærke forhandlere som tør sige nej, som 
tør stå fast på medlemmernes krav. In-
den de går i gang med at forhandle i ja-
nuar 2020 skal arbejdsgiverne mærke at 
vi vil have en bedre overenskomst og at 
vi vil slås for et bedre resultat.

De forskellige forbund har også lært 
af det uheldige forløb. De deltager i mø-
der rundt i landet og tillidsfolk kaldes 
sammen undervejs i forhandlingerne.

For at lægge pres på vores forhandle-
re så arrangeres der møder og aktiviteter.

Vi var med til at arrangere et stort til-
lidsmandsmøde den 10. april i Køben-
havn med mere end 150 deltagere fra 
hele landet. Her besluttede vi at fortsætte 
aktiviteter resten af året. Først og frem-
mest lokalt, men også at det skal koordi-
neres på tværs af landet.

Der vil komme TR–møder til efteråret 
og når forhandlingerne går i gang, så vil 
gryden være i kog.

Hvis vores forhandlere står fast og 
tør kræve et godt resultat og hvis vores 
forhandlere siger nej til forringelser og 
mere fleksibilitet, så står vi ude på gaden 
foran forhandlingslokalet og bakker dem 
op, så de får brede skuldre og tør stå fast.

Er chaufførerne eller havnearbejderne 
de eneste der ikke har et resultat, så står 
vi alle udenfor deres forhandlingsloka-

le og kræver at de også får en overens-
komst de er tilfredse med. Forhandlin-
gerne er ikke afsluttet før alle er hjemme 
med et resultat.

I løbet af efteråret vil der komme en 
række initiativer lokalt og på landsplan. 
Og vær klar til aktiviteter efter nytår. 
Husk at de offentligt ansatte først var i 
høje omdrejninger i starten af 2018. De 
var godt forberedt og derfor var de klar 
– det skal vi også være.

Kravene
Der er en løbende diskussion om der 
skal findes samlende krav for hele det 
private arbejdsmarked. Det er vigtigt at 
huske at de offentligt ansatte ved OK 18 
ikke havde samlende hovedkrav – de 
havde i stedet en musketer–ed om hvor 
langt de ville gå sammen.

Det er derfor vigtigt at de enkelte for-
bund og brancher stiller krav som deres 
egne medlemmer kan genkende.

Vi ser dog en række overskrifter som 
de fleste krav kommer ind under – her 
kan blandt andet nævnes :

Fra OK 2017 over OK 2018 til OK 2020

Inden de går i gang med 

at forhandle i januar 2020 

skal arbejdsgiverne mærke 

at vi vil have en bedre 

overenskomst og at vi vil 

slås for et bedre resultat !

• Nej til mere fleksibilitet – vi vil have 
styr på arbejdstiden igen

• Lønstigninger og en markant højere 
mindsteløn

• Redskaber til at stoppe social dumping
• Tiltag mod nedslidning, især på bag-

grund af den højere pensionsalder
• En overenskomst for alle og hvor alle 

kan se sig selv – derfor også væk med 
HKs 50 % regel

Forhandlingerne
Efter OK 17 var der fra mange sider krav 
om at sammenkædningen skulle fjernes. 
Det kommer ikke til at ske ved OK 20, 
og en række af de små forbund og bran-
cher har da også udtrykt et stærkt ønske 
om at bevare sammenkædningen, så de 
ikke står alene og sårbare ved forhand-
lingerne.

Men OK 17 viste at der er problemer 
når HK og Metal stemmer klart ja, og 3F 
stemmer klart nej.

En god løsning kunne være at de for-
handlede overenskomster kun under-
skrives under forudsætning af godken-

delse af resultatet i FH ( tidligere LO ). En 
tilsvarende bestemmelse har arbejdsgi-
verne allerede. Samtidig er det vigtigt at 
huske at det er FHs forretningsudvalg, 
som sætter det samlede forhandlingsre-
sultat til afstemning og dermed kan sikre 
at alle kommer hjem med et godt resul-
tat. Det vil sige at de mindre toneangi-
vende brancher kan gå til forhandling 
med rank ryg og med en sikkerhed om 
den fulde opbakning fra fællesskabet. 
Mange har krævet en musketer–ed på 
det private område og hvis FH lever op 
til sit ansvar, så har vi faktisk allerede en 
musketer–ed på det private område. På 
tillidsmandsmødet den 10. April under-
stregede FHs formand Lizette Risgaard 
at vi har denne musketer–ed, hvis FHs 
forretningsudvalg lever op til sit ansvar. 
FH sætter ikke OK–resultatet til afstem-
ning før alle er med.

Det kommer vi til at diskutere på 3Fs 
kongres og der er ingen tvivl om, at de 
andre forbund vil holde øje med hvad 
der diskuteres på kongressen.

Af John Ekebjærg-Jakobsen, Stilladsklubben

De offentligt ansatte stod skulder ved skulder foran Forligsinstitutionen, med opbakning fra de privatansatte, i ugevis og tvang forhandlerne til at lave en god overenskomst. Vi har 
lært af OK 18 at sammenhold på tværs af brancherne sikrer et godt resultat. På billedet taler Ian ( tillidsrepræsentant på Carlsberg ) foran forligsinstitutionen ved OK 18.
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Efter Folketingsvalget den 5. juni  
 måtte Lars Løkke smide de be- 
 rømte nøgler. Hovedparten af 

vælgerne stemte for en ny politisk ret-
ning, for et opgør med den voksende 
ulighed, fattigdom og utryghed. Og der 
blev udtrykt et stærkt ønske om nye og 
bindende mål i klimakampen.

På afgørende spørgsmål i den politiske 
kamp måtte den borgerlige regering ind-
kassere et valgnederlag og vige pladsen 
for en ny socialdemokratisk mindretals-
regering – med støtte fra det Radikale 
Venstre, SF og Enhedslisten.

Og så blev der ellers åbnet en dør 
med udsigt til forandringer – båret frem 
af stærke forventninger.

I 3F København ser vi frem til at den 
nye regering med støttepartier faktisk 
leverer varen. Vi har på linje med an-
dre dele af fagbevægelsen en umiddelbar 
forventning om, at der sker noget mærk-
bart på følgende områder :
• Gennemførelse af politiske initiativer i 

kampen mod social dumping. Der skal 
vedtages en ny og bindende national 
følgelovgivning så danske aftaler over-
holdes og kampen for en social proto-
kol i EU skal forstærkes.

• Øjeblikkelig fjernelse af opholdskravet. 
Der er tale om en diskriminerende, 
ineffektiv og bureaukratisk dagpenge-
regel, der underminerer retssikkerhe-
den for arbejdsløse medlemmer.

Det springende punkt for den nye rege-
ring er imidlertid den økonomiske po-
litik. Bliver der lagt op til et opgør med 
Lars Løkkes borgerlige doktriner eller 
vil Mette Frederiksen i hovedsagen følge 
den kendte vej ?

Det er i den sammenhæng bekym-
rende, at det såkaldte „forståelsespapir“ 
mellem Socialdemokratiet, SF, Enheds-

listen og det Radikale Venstre ikke siger 
noget klart om den såkaldte EU Finans-
pagt – eller om Budgetloven, som netop 
udløser årlige nedskæringer i den offent-
lige sektor, i kommuner, regioner og in-
denfor staten.

I 3F København ønsker vi et brud 
med budgetloven. Vi er ikke forpligtet til 
at følge EUs finanspagt fordi Danmark 
ikke er med i Euroen. Og opgøret med 
ulighed og fattigdom kræver en styrkelse 
af den kollektive velfærd og er dermed et 
brud med budgetloven.

Ulighed og fattigdom skal bekæmpes 
med mere tryghed, med et anstændigt 
forsørgelsesgrundlag – dvs. med en hæ-
velse af ydelserne. 3F har rejst krav om 
regulering af dagpengene ikke mindst 
fordi de er blevet udhulet markant gen-
nem de sidste 20 år. Og der er en direkte 
sammenhæng mellem en svækkelse af 

Er du i tvivl om, hvad du skal 
gøre, hvis du bliver arbejdsløs ?

Du kan nu få video–vejledning på 
www.3f.dk.  Vælg under overskriften 
A-kasse punktet „Når du bliver ledig“.
Her finder du videoer med vejledning 
i, hvordan du søger om dagpenge.
Du kan som altid også finde masser 
af vejledning og information på vores 
egen hjemmeside www.3fkbh.dk. Her 
vælger du også punktet „A-kasse“.

Af Søren Becher, a-kasseleder, 3F København Af Bendt Larsen, a-kassemedarbejder, 3F København

 Forventningens glæde…

dagpengenes købekraft og udhulingen af 
de sociale ydelser.

Derfor må den omtalte ydelseskom-
mission nødvendigvis også tage fat på en 
genopretning af dagpengenes købekraft, 
fordi den er et nøgleled i hævelsen af de 
sociale ydelser.

Og så ser vi også frem til en pensions-
reform, der giver nedslidte arbejdere en 
værdig alderdom. Der skal være tale om 
en rettighed – en kollektiv rettighed. I 
den forbindelse kommer vi ikke udenom 
at tage diskussionen om pensionsalde-
ren og i den sammenhæng gøre op med 
automatikken i den stigende pensions-
alder.

Forventningens glæde er ofte den 
største – siger det velkendte ordsprog. 
Men der skal mere til. 

Derfor fastholder vi krav og forvent-
ninger og fortsætter kampen.

Ulighed og fattigdom skal bekæmpes med mere tryghed, med et anstændigt forsørgelsesgrundlag. 

Så har vi brug for dig i perioden 1. okto-
ber til 31. marts.

3F København har en aftale med ar-
bejdsgiverne om formidling af kokke. 
Aftalen kaldes for SH–ordningen.

Vi formidler til afløsning i typisk 1 til 
4 uger ad gangen. Her kan du få nye er-
faringer og udvidet dit netværk indenfor 
branchen. Formidlingen sker selvfølgelig 
til overenskomstmæssig løn, som udbe-
tales af 3F København. 

Vi sender bl.a. ud til Scandic, Arp–
Hansen, d’Angleterre, Radisson, restau-
ranter i lufthavnen og Tivoli.

Lyder det som en god mulighed for 
dig, som er nyuddannet eller vil prøve 
noget nyt ? Kontakt Maria Høpner, Eike 
Morgner eller Bendt Larsen i 3F Kø-
benhavn, hvis du er ledig faglært kok og 
medlem af fagforeningen. 

 Er du faglært kok?

 FVU – it

Er du usikker på brugen af IT? Vil 
du gerne blive bedre til dansk? Vil du 
lære at skrive en god ansøgning?

Næste hold af FVU-dansk med IT be-
gynder 17.september og 29.oktober.

Du møder i 3F København tirsdag og 
fredag i 6 uger. Det er gratis at deltage.

Tilmelding hos Bendt Larsen eller 
Ditte Mørck i a-kassen.

Hvis jeg bliver arbejdsløs, hvad så ?
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Det er ikke nyt, at vi fra tid til 
 anden bliver kontaktet af ikke– 
 danske statsborgere, der er ble-

vet anbefalet at kontakte 3F i forbindelse 
med deres konkrete arbejdsforhold og 
arbejdsgiverens opførsel.

Men henvendelsen juni 2019 fra i før-
ste omgang en kinesisk mand på 34 år 
afslørede rystende forhold for medarbej-
derne i restaurationsbranchen inden for 
særlige områder.

I modsætning til tidligere ses nu en 
kombination af medarbejdere, der en-
ten er ansat uden gyldig opholds– og 
arbejdstilladelse og medarbejdere ansat 
som EU–arbejdstagere /praktikanter.

2 måneders arbejde i Letland – 
uden betaling
Sagen omhandler en kineser, der bliver 
formidlet arbejde i København hos en 
kinesisk restauratør via en portal mod 
betaling af et gebyr. I første omgang hav-
de han accepteret et arbejde på en kine-
sisk restaurant i Riga, Letland og havde 
i den forbindelse modtaget lettisk op-

holds– og arbejdstilladelse for perioden 
fra 9. oktober 2018 til 28. august 2019.

Efter knap 2 måneders arbejde som 
kok uden betaling og ingen udsigt til 
modtagelse af lønnen for udført arbej-
de bliver han af en NGO–organisation i 
Riga rådet til at rejse hjem. Via portalen 
tilbydes han arbejde i København som 
kok fra 16. december 2018.

„Ansøgningen er i proces“
Kineseren kan lovligt, via sit Schengen-
visum, rejse til Danmark. Det er en tilla-
delse til at anmode om ophold i en kor-
tere periode, f.eks. til at besøge familie, 
venner, til turistbesøg eller bare til gen-
nemrejse. Visummet giver ikke i sig selv 
ret til at arbejde.

Restauratøren i København formid-
ler også arbejde til en anden restaurant, 
som han officielt ikke er involveret i drif-
ten af – i strid med de faktiske forhold.

I den konkrete sag ansøger arbejdsgi-
veren ikke Udlændingestyrelsen om vi-
sum og oplyser ej heller om ansættelsen 
som kok i hans restaurant.

Vores „ven“ bliver indlogeret i et rum, 
der bedst kan beskrives som et koste-
skab. Han er på arbejde alle ugens dage 
fra kl. 12.00 til midnat undtagen i week-
enderne, hvor han først slutter kl. 02.00. 
I forbindelse med opholdet spørger han 
flere gange til modtagelse af identitets-
kort ( som i Letland ) og i øvrigt til hvilke 
regler, der gælder for ophold i Danmark 
som arbejdstager. Hver gang svarer ar-
bejdsgiveren, at „ansøgningen er i pro-
ces“.

Da kineseren officielt ikke opholder 
sig i Danmark, har han ikke mulighed 
for at oprette en bankkonto, modtage et 
sundhedskort mv.

Underbetalt i kontanter
Ved udgangen af hver måned modtager 
han et kontant beløb, der på ingen måde 
er retmæssig betaling for de præsterede, 
faktiske timer. Disse penge opbevarer 
han i sin kuffert sammen med sit lettiske 
identitetskort, opholds– og arbejdstilla-
delse og pas.

Den 20. april 2019 opdager han, at 
kufferten med opsparingen og lettiske 
papirer er væk. Han kontakter straks ar-
bejdsgiveren, der havde adgang til hans 
rum og forklarer situationen. To timer 
efter bliver han ringet op af arbejdsgi-
veren, der oplyser, at de sammen skal 
køre ud til en adresse i Høje Tåstrup, 
hvor hans lettiske papirer er blevet fun-
det sammen med kufferten – dog uden 
pengene.

Nu er vores ven for alvor bange for, 
hvad der kan ske og for en yderligere til-
spidsning af situationen.

Efterhånden har han erfaret, at hans 
kollegaer enten er i samme situation 
som han, eller er omfattet af andre reg-
ler, fordi de er EU–borgere. 

Ingen af kollegaerne ønsker at disku-
tere arbejdsforholdene og konfrontere 

direktøren med retmæssigt krav om kor-
rekt betaling.

De kollegaer, der kommer fra EU har 
enten accepteret en kontrakt som prak-
tikant eller betragtes som EU–arbejds-
tagere med mulighed for at modtage SU 
under opfyldelse af visse betingelser.

I løbet af maj måned undersøger 
medarbejderen via nettet, hvorledes hans 
retsstilling er, samtidig med at direktø-
ren gradvist optrapper sin verbale kom-
munikation og udviser en stadigt mere 
konfronterende adfærd.

Kontakt til 3F
Det betyder, at 3F København bliver 
kontaktet i juni 2019 og afholder møde, 
hvor vi modtager forklaring helt tilbage 
fra opholdet i Riga til indrejse til Dan-
mark.

Vi konstaterer hurtigt at han er ban-
ge for at arbejde for arbejdsgiveren, men 
ikke tør sige op uden et andet sted at bo. 

Vi skriver en opsigelse, som han af-
leverer personligt ( ledsaget af 3F ) til 
direktøren, der nægter at kvittere for 

 Indlogeret i et „kosteskab“
 og frarøvet sine penge og papirer

modtagelse og i øvrigt benægter ethvert 
kendskab til ham.

Forinden har medarbejderen hentet 
sine personlige ejendele om morgenen 
og forlader arbejdet med øjeblikkelig 
virkning – ligeledes ledsaget af 3F.

Vi sørger for et safe–house og for per-
sonlige fornødenheder mv. Vi forklarer 
situationens alvor og indskærper, at al 
kontakt via sociale medier mv. til tidli-
gere kollegaer og venner skal overvejes 
nøje.

I mellemtiden har vi sendt påkrav til 
direktøren med påstand om korrekt løn 
og varsel om videreførelse ved domsto-
lene.

Påstanden er opgjort med udgangs-
punkt i det konkrete arbejde med tillæg 
af feriegodtgørelse samt krav om godtgø-
relse, jf. arbejdstidsdirektivets § 8.

Juli 2019 er manden hjemrejst til Kina 
med mulighed for deltagelse via Skype 
til retsmøde, såfremt dette bliver nød-
vendigt.

Status på sagen er nu retsmøde den 3. 
september 2019 i Sø– og Handelsretten. 

Måtte direktøren og hans advokat møde 
og fremkomme med indsigelser, skal sa-
gen videreføres ved civilretten. 

Vi er heldigvis gennem grundig re-
search i besiddelse af god dokumentati-
on til brug for en retssag.

Afslutningsvis skal bemærkes at 3 an-
dre har rettet henvendelse til os i juli 
måned efter sagen er startet. De har alle 
modtaget trusler i forhold til, at de un-
der ingen omstændigheder måtte kon-
takte 3F.

De overvejer nu deres situation og 
eventuelle konsekvenser.

Hjemme med et 6 måneders 
indrejseforbud
Vores kinesiske ven er som sagt tilba-
ge hos sin kone og søn og har det godt. 
Hjemrejsen foregik via Riga til Kina og i 
forbindelse med indrejse til Letland fra 
København har immigrationsmyndighe-
derne i Letland truffet en afgørelse om, 
at han fra de næste 6 måneder har for-
bud mod indrejse til Letland og Schen-
genområdet. 

I 6 måneder arbejdede den kinesiske mand som kok under elendige forhold og til underbetaling, inden han henvendte sig til 3F der hjalp ham at sige op, og fandt et sikkert sted han 
kunne bo, indtil han kunne rejse hjem til Kina. Nu afventer retssagen om underbetaling, manglende feriegodtgørelse, samt krav om godtgørelse. 

Af Noomi Rappeport, Faglig sekretær ( Illustrationer : pixabay.com )

Flere gange spørger den kinesiske kok til modtagelse af identitetskort samt hvilke regler der gælder for arbejde og 
ophold i Danmark. Hver gang svarer arbejdsgiveren, at „ansøgningen er i proces“. Papirerne kom aldrig.
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Organisering, virksomhedsbesøg 
 – og medlemspleje ! Her er et 
 lille udpluk af forårets /forsom-

merens temaer i Team 2, der bl.a. arbej-
der for de ansatte i hotel– og restaurati-
onsbranchen i 3F Københavns område.

Bakken
Der har igen i år været besøg inden sæ-
sonen for alvor gik i gang i foråret, samt 
løbende over sommeren. Alle virksom-
heder og ansatte på Bakken, har haft be-
søg af faglige medarbejdere, og der er 
sædvanen tro en god stemning blandt 
såvel ansatte som virksomhedsejere. Igen 
er der talt med mange „nye“ som „gam-
le“ medlemmer, om det at arbejde un-
der en overenskomst, være medlem af et 
fællesskab og vigtigheden i, at få et godt 
arbejdsliv, hvad enten det er et fast fuld-
tidsjob, eller et fritidsjob.

Øvrige fokusområder
Udover Bakken er mange andre store 
som små virksomheder tilrettede fokus-
områder. Det være sig lufthavnen, de 
store hotelkæder, fastfoodkæderne, re-
stauranterne osv. 

Tillidsrepræsentanter
Vi ønsker tillykke med valget, til jer som 
her i foråret har ladet jer vælge til et så 
betydningsfuldt hverv, og vi glæder os 
til samarbejdet. Vi ønsker et tæt samar-
bejde med hver og en af jer, og er altid 
behjælpelige med emner / temaer til styr-
kelse af jeres daglige virke på arbejds-
pladserne.

Nye hoteller og restauranter
København er en turistmagnet, og det 
afspejler sig med al tydelighed i bran-
chen. Der skyder nye hoteller og restau-

ranter op som paddehatte og værelseska-
paciteten vokser med tusindvis de næste 
år. Fokus er derfor på opsøgende arbej-
de, med henblik på at indgå nye over-
enskomster og hverve nye medlemmer.

Faglige sager
I de seneste 4 måneder ( april–juli ) har 
Hotel– & Restaurations teamet, sags-
behandlet ca. 110 faglige sager. Sagerne 
omhandler alt fra bortvisninger, uberet-
tigede afskedigelser, manglende lønudbe-
talinger, feriepengesager, pensionssager 
og generelle løntjek sager. Sagerne kan 
være små som store og efterbetalingen 
fra alt mellem 0 til flere hundrede tusin-

de kroner. Sagerne er mange og der er 
altid mellem 50 og 70 aktive sager. Der 
er desværre en kedelig tendens i sagerne;  
vores elever i branchen bliver ikke betalt 
den løn de har krav på.

OK 2020
Det er så småt ved at være tid til over-
enskomstforhandlinger igen, og her i 
afdelingen skal der i samarbejde med 
tillidsfolkene udtages OK–krav. Der 
har været afholdt en workshop den 19. 
august 2019 her i afdelingen, indkaldt af 
den nystiftede Hotel– og Restaurations-
klub, hvor man drøftede branchens øn-
sker til en ny overenskomst.

Af Evy Schmidt- Faglig sekretær team 2 Af Tanja Fynbo- Faglig sekretær

 Brancher i rivende udvikling
– hvilket desværre også afspejler sig i faglige sager

København er blevet en meget populær turistmagnet i rivende vækst. Der skyder nye hoteller og restauranter op 
som paddehatte og værelseskapaciteten vokser med tusindvis de næste år. ( foto : pixabay.com )

I 3F er vi gode til at være efter mester  
 når han behandler vores elever og  
 lærlinge dårligt. Det skal der laves 

om på. Derfor er en kampagne stablet på 
benene – „lærlingeløftet“. I sin helt klare 
form går det ud på at fejre de læreplad-
ser som gør noget ekstra for deres elever, 
har ekseptionelt mange elever ansat, eller 
bare er et populært sted at være, fordi 
man er anerkendt af branchen.

Flere virksomheder i 3F Københavns 
område var i betragtning til denne pris i 
år, og i sidste nede faldt valget på Panum 
Instituttet, nærmere betegnet Afdelingen 
for eksperimentel medicin (AEM). Her 
har 55 dyrepassere til dagligt deres gang, 
heraf 17 dyrepasserelever. De passer for-
søgsdyrene og sørger for at der kan for-
skes. I AEM anerkender man dyrepas-
sernes vigtige arbejde og både ledelsen, 
medarbejderne, eleverne og tillidsfolke-
ne er glade for det gode samarbejde. 

De gode elevpladser fortjener en hyl-
dest. Og det skal vi være de første i 3F 
til at være med til. Derfor er en ny tra-
dition blevet født i 3F København; en 
gang årligt – i juni måned – fejrer vi en 
virksomhed der behandler deres elever 
ud over hvad man kan forvente.  Og når 
man fejrer noget skal der lagkage til!

Derfor mødte Margrethe, Tanja og Al-
lan fra afdelingen op ude på Blegdams-
vej en ganske flot mandag i juni bevæb-
net med de flotteste lagkager, for at fejre 
de ansatte. Hverken de ansatte, eleverne 
eller tillidsfolkene vidste hvad der skulle 
ske. De havde blot fået besked på at være 
i kantinen kl. 12. Her blev vi mødt med 
nysgerrighed og glæde da vi ankom. 

Margrethe holdt en lille tale om for-
talte hvorfor vi som fagforening er glade 
for samarbejdet med Panum Instituttet. 
Herefter blev lagkagen nydt med stor 
fornøjelse.

Godt gået Panum (AEM)
3F København gav lagkage for at anerkende elevarbejdet på Panum

Faglig sekretær Margrethe Martinsen holdt en tale for de fremmødte dyrepassere med stor anerkendelse af det flotte elevarbejde ved AEM på Panum.

Der var kage til alle



s. 12 • 3F København 3F København • s. 13

Trods specielt designet Id–kort  
 skulle jeg igennem paskontrol 4  
 gange og igennem 2 skannere, li-

gesom vi kender dem fra lufthavnen for, 
at nå det lokale vi havde fået anvist til 
åbningsceremonien den første dag.

Vagterne stod med maskinpistoler og 
de var bestemt ikke til at joke med. Sik-
kerheden var i top !

Men det var der nok heller ikke noget 
at sige til, når der både kom statsover-
hoveder og konger fra mange af de 187 

medlemsstater, som ILO har. De kom for 
at holde taler og sætte hver deres aftryk 
på ILOs 100 års jubilæum. Alle havde de 
noget på hjertet. I år var det store fokus 
bl.a. på, at få lavet den nye konvention 
om vold og chikane.

Jean-Jacques Elmiger var Præsident 
for ILO–konferencen i Geneve.

Jeg delte værelse med Milla fra Fin-
land, så det blev meget naturligt, at vores 
sprogkode blev engelsk. Vi fandt hurtigt 
ud af, at tilpasse os til hinandens ryt-

• Geneveskolen er et fire uger langt kursus om fagenes og folkebevægelsers muligheder for 

at påvirke en globaliseret verden

• Deltagerne får en grundig introduktion og møder derefter hele verdens arbejdsliv på ILOs 

konference i Geneve

• Uddannelsen er særligt rettet imod aktive i fagforeninger og folkebevægelser i de nordiske 

lande

mer. Så med Millas aftenrutiner og mine 
morgenrutiner forblev vi gode værelses-
kammerater under hele turen.

Det var et primitivt hotelværelse, men 
der var hvad vi skulle bruge. På nær lige 
vaskemaskine, så det forgik i badekarret.

Milla blev valgt til at repræsentere Ge-
neveskolen i 2020, hvilket var meget vel-
fortjent.

Google translate var sikkerhedsline
De fleste af møderne foregik på engelsk, 
og vi sad i møde det meste af tiden med 
et „translate“–øre på, der oversatte til 
engelsk. Det hændte engang imellem, 
at der kom et engelsk ord, som jeg ikke 
helt forstod. F.eks. Domestic worker, 
som er en betegnelse for en husarbejder. 
Der var google translate guld værd.

Da jeg senere delte erfaringer med 
de andre deltagere var det tydeligt, at 
jeg ikke var den eneste der flittigt havde 
brugt google translate. Hvilket vi grinede 
lidt af. Med de hjælpemidler der findes i 
dag, kan alle være med.

I vores tid med Geneveskolen var der 
forskellige oplægsholdere, der kom og 
gav deres besyv med om bl.a. ILOs 100 
års jubilæum, konventionen om vold og 

chikane og de 24 sager der skal behand-
les på næste års konference.

I det her forløb, oplevede jeg hvor vig-
tigt det danske trepartsystem er og, at vi 
i de nordiske lande også er foregangslan-
de for andre. Det er noget vi skal værne 
om og være stolte af.

Vi skal passe meget på vores fagfor-
eninger. Der er nogle der bogstaveligt 
talt kæmper med livet som indsats for at 
skabe fagforeninger. Columbia er blandt 
andet et land, hvor arbejdsgivere kan 

finde på at dræbe de arbejdere, der prø-
ver, at organisere sig. Så det er vigtigt, 
at lande omkring dem lægger et politisk 
pres på dem.

Det internationale arbejde er vigtigt, 
da vi ikke kan blive ved med at hæve vo-
res levestandard, hvis vi ikke hjælper de 
omkringliggende lande, der har brug for 
et løft i deres løn– og arbejdsforhold.

Deltagelse i Geneveskolen fra Dan-
mark var vi 2 fra 3F, 3 fra HK og 1 fra 
Danmarks Lærerforening. Så det var 
dejligt at Lizette Riisgaard, formand for 
Fagbevægelsens Hovedorganisation, gav 
sig tid til at mødes med os. 

Jeg vil lige slutte af med at sige „Wow“, 
aldrig har jeg oplevet et så velfungeren-
de offentligt transportsystem. Det var så 
selv folk med jakkesæt, nød godt af det.

Fra hotellet fik vi en billet, som i Dan-
mark svarer til et månedskort, så vi frit 
kunne benytte den offentlige transport 
gratis.

Den offentlige transport var så vel-
fungerende, at vi næsten ingen ventetid 
havde.

Der var begrænset med biler, på trods 
af, at vi var i indre by, hvilket helt sikkert 
var et resultat af en god infrastruktur. 

Her ses Geneveskolen med Guy Ryder generaldirektør for Den Internationale Arbejdsorganisation ILO ( tredje mand fra venstre i forreste række ).

 Geneveskolen og ILOs konvention  nummer 190 om vold og chikane
Af Rikke Olsen ( tv.) – her sammen med sin 
værelseskammerat Milla Leppänen fra Finland.

Lizette Risgaard – formand for fagbevægelsens hoved-
organisation – og Rikke Olsen
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FN har 17 verdensmål, som  
 de kæmper for, at lande- 
 ne vil gøre noget ved, så 

verden bliver til et bedre sted. Et af de 
mål er nr. 8, som er et af ILOs fokus-
punkter – nemlig anstændige jobs til 
alle.  

Formålet med ILO, som blev oprettet 
i 1919, var at skabe en organisation der 
forsvarede arbejdernes rettigheder på ar-
bejdsmarkedet.

Med „Declaration of Philadelphia“ i 
1944 blev organisationens mål udvidet 
tilogså at indholde socialpolitik og gene-
relle menneskerettigheder. 

ILO fik i 1969 Nobels fredspris for at 
fremme arbejdstager–rettigheder. 

Tripartism er nøglen til social 
retfærdighed
85 % af ILOs medlemsstater har tripar-
tisme for arbejdsmarkedet spørgsmål. 
Herhjemme kender vi det som treparts-
forhandlinger, hvor arbejderstagere, ar-

bejdsgivere og regeringen mødes og for-
handler kollektive overenskomster.

I ILO tror de på, at tripartisme og so-
cial dialog er afgørende for bæredygtig 
udvikling, social retfærdighed og fred.

Ved afstemninger er stemmerne for-
delt således, at arbejdstagerne har 25 %, 
arbejdsgiver har 25 % og regeringerne 
har de sidste 50 % af stemmerne. 

I konventionen kunne være uenighed 
om små ord. Som f.eks.: Skulle der stå 
Could eller Should. Men i en tekst kun-
ne hvert ord have enorm betydning, så 
mange ord blev vendt og drejet. Der var 
også uenighed om der skulle være en li-
ste der beskrev de sårbare grupper. Det 
var vigtigt, at konventionen blev stærk i 
sin tekst, men samtidig skulle konventio-
nen være til at ratificere i de enkelte lan-
de. Så det blev kompromisernes kunst.

Nogle der dog blev nævnt var husar-
bejderne. På verdensplan arbejder 1 ud 
af 25 som domestic worker. De er blandt 
de mest sårbare grupper. De arbejder for 

private husholdninger. Ofte uden klare 
ansættelsesvilkår. De er uregistrerede og 
de er udelukket fra arbejdsmarkedslov-
givningen. I alt er der 67 millioner heraf 
80 % kvinder.
Mænd arbejder ofte som gartnere, chauf-
fører eller butlere. Kvinderne arbejder 
ofte med rengøring, madlavning, vask og 
strygning af tøj, tager sig af børn og fa-
milien i det hele taget.

Husarbejdere har lave lønninger og 
arbejder for mange timer. De har in-
gen garanteret ugentlig hviledag. Nogle 
er udsat for fysisk, psykisk og seksuelt 
misbrug. De mister deres arbejde hvis 
de bliver gravide eller kommer med i en 
fagforening. 

Historisk dag
Efter mange lange dages forhandlinger 
lykkedes det dog. Den 22. juni blev en 
historisk dag. Konvention nr. 190 om 
vold og chikane blev stemt hjem blandt 
de 187 medlemsstater efterfulgt af en 
recommendation. Da konventionen blev 
stemt hjem var der glædestårer og dans. 
Det var tydeligt, hvor meget betydning 
konventionen havde for nogle, som i de-
res arbejdsliv bliver udsat for ting, der 
heldigvis kun forekommer sjældent i 
Danmark.  

Resultatet for afstemningen af kon-
ventionen: 439 for, 7 imod, 30 hverken 
for eller imod.

Resultatet for afstemningen af Recom-
mendation: 397 for, 12 imod, 44 hverken 
for eller imod.

 ILO – Konvention vedtaget
 med dans og glædestårer

Så skal der ratificeres
Hvert land skal nu hjem og ratificere 
den nye konvention nr. 190 om vold og 
chikane, før den bliver bindende. Det er 
folketinget der skal gøre det. Hvis den 
bliver ratificeret i Danmark vil det ske 
via lovgivning.  

Ratifikation betyder, at et land tiltræ-
der en international aftale endeligt. Når 
der forhandles om internationale aftaler, 
opnår landene først enighed om tekster-
ne. Selv om enigheden kan være forplig-
tende til en vis grad, er den ikke juridisk 
bindende.

For at en aftale er bindende kræves 
det, at landene ratificerer den. Det vil 
sige, at regeringerne, som har forhand-

let aftalen, endnu en gang skal acceptere 
aftalen.

Der findes 8 grundlæggende konven-
tioner, som Danmark alle har ratificeret. 

Ved brud på en konvention, som et 
land har ratificeret, kan der klages til 
ILO, og de kan komme på en liste der 
hedder Name and Shame. Der skal lan-
det der er blevet beskyldt for at have 
overtrådt konventionen, forklare sig og 
det er bestemt ikke velset, at komme 
med på sådan en liste. Det land der har 
overtrådt konventionen, bliver bedt om 
at rette ind.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset am-
bitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker 
og  planeten, vi bor på. ( kilde: www.verdensmaalene.dk )

Glæden var stor da konventionen blev stemt hjem. Chairman og arbejdernes talsperson Marie Clarke Walker jubler. Mødelokale Palais XVIII, for workers´group meetings og Committee on violence and harassment in the world of work.
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3F har i årevis sponsoreret fodbold; Både på kvinde- og herre-
siden. Nu har vi fået mulighed for at samle vores aktiviteter i ét 
stort sponsorat af Superligaen. Det har vi benyttet os af for at 
skabe mest mulig opmærksomhed på 3F.

Fodbold skaber fællesskab, forbinder Danmark og er en 
stærk arbejderidræt, og netop derfor er 3F og dansk fodbold er 
et super godt match.

Bak op og skab stemning på lægterne
Med sponsoratet vil 3F bidrage til øget stemning på stadion 
med endnu flere fans på lægterne.

Derfor har du, når du er medlem hos 3F, mulighed for at 
hente en billet til 3F Superliga kampene og købe en ledsager-
billet med rabat. 

Mere om medlemstilbuddet
3F billetter gøres tilgængelige fra onsdag morgen i ugen op til 
kampen. Så hvis den kamp, du gerne vil se, spilles fredag har 
du to dage til at hente billet. Spilles kampen derimod søndag, 
har du lidt længere tid at løbe på. 

Er kampen udsolgt allerede før onsdag morgen, må vi melde 
udsolgt. Så vil du være helt sikker på at få billet til en bestemt 
kamp, så anbefaler vi, at du køber en almindelig billet, så snart 
de sættes til salg på klubbens hjemmeside.

3F billetten gælder som hovedregel til neutrale tribuner på 
stadion. I nogle af klubberne vil 3F billetten gælde til særlige 
afsnit eller sektioner på stadion. Er den pågældende sektion 

udsolgt, er det ikke muligt at hente en 3F billet til andre sekti-
oner på stadion.

Er du sæsonkort-holder og vil du være sikker på at du har 
en fast plads sammen med dine sædvanlige med-fans, så anbe-
faler vi dig at holde fast i dit sæsonkort.

Du kan ikke hente billet til klubbens udebaneafsnit. Og na-
turligvis er klubbens sikkerhedsreglement også gældende for 
3F’s medlemmer. 

Ledsagerbillet
Når du har hentet billet til dig selv, har du mulighed for at 
købe én ledsagerbillet med 30% rabat. Ledsagerbilletten kan 
ikke ombyttes eller sælges videre. Du betaler for billetten i 
klubbens billetsystem.

Billetten er personlig
Hvis du vil benytte muligheden for at komme på stadion, skal 
du gå ind via Mit3F, hvor du logger ind med NemID. Den bil-
let, du henter, er personlig og må ikke overdrages eller sælges. 
Klubben kan foretage kontrol ved indgangen på stadion. I til-
fælde af misbrug af billetter, kan 3F lukke for medlemmets ad-
gang til billetter. 

Billetten er skattepligtig
Billet til 3F Superliga kampe er et tilbud til dig, der er medlem 
af 3F. Men du skal huske at opgive værdien af de billetter du 
har brugt til SKAT, når du får din selvangivelse hvert år.

 Kom gratis med til fodbold

 Sådan henter du dine billetter

Find siden https://mit.3f.dk/ (billedet tv. herover). Log ind på 
siden med NemID, og så ser du billedet i midten herover (el-
ler noget der ligner). Hvis der ikke står 3F Superliga øverst på 
siden, kan du finde det i menuen til venstre under „Mine for-
dele“. Klik på „Hent din billet“. Herefter kommer du til en side 
der forklarer hvordan man gør. Her klikker du igen på „Hent 

din billet“, og du kommer så til en side der ligner billedet th. 
herover. Her klikker du på „Hent billet“ ud for den kamp du 
gerne vil have en billet til. Knapperne er typisk grønne onsdag 
inden kampdagen. De grå knapper kan der først klikkes på, 
når kampdagen er tættere på. Herefter bringes du til klubbens 
hjemmeside hvor du kan hente din billet.
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Postseniorerne

Drop in Uddannelses caféen Husk sidste tirsdag i måneden. 
Kom forbi med dine spørgsmål om uddannelse.

Sammen kan vi finde en vej gennem uddannelsesjunglen. 
Hvad er mulighederne ? Hvad bringer fremtiden og hvordan 
skal man flyttes sig for at forblive på arbejdsmarkedet, hvor 
tidspunktet for at kunne gå på pension rykker sig, uden at der 
er laver afgørende tiltag på arbejdsmarkedet for at indrette det 
så man kan blive der uden at blive nedslidt.

Uddannelse er nøglen. Det er et af værktøjerne til en bedre 
tilværelse. Sammenhold er et andet vigtigt værktøj. Hver især 
har vi alle forskellige erfaringer, der kan gøre os stærkere og 
bedre, med et sted hvor vi kan overlevere vores erfaringer gode 
som dårlige til andre, så vi inspireres til at nå vore mål eller 
bare finde et uddannelsesmål.

Vi vil gerne være med til at skabe nogle nye faglige grup-
per ( selvhjælpsgrupper ) ud fra de forskellige problemstillinger 
med uddannelse vi har som medlemmer. 

Uddannelser og rumænske arbejdere i Danmark
En lille gruppe rumænske arbejdere – alle medlemmer af 
3F København vil prøve at starte en faglig gruppe. Formålet 
er at samle de rumænske arbejdere til at komme i gang med 
uddannelse. Om det er hvordan man starter på danskunder-
visning eller det er hvordan man kommer i gang med en er-
hvervsuddannelse, eller hvad der nu er af uddannelsesmæssige 
problemstillinger. Gruppen kan udvikle sig til faglig sparring, 
oversættelser, tolkning mv. Der er så mange opgaver der kan 
løses.

Vi mangler kun en atomforsker. 
En gruppe af medlemmer med anden etnisk baggrund med en 
akademi– eller diplomuddannelse som ikke kan komme til at 
arbejde med det de egentligt er uddannet til fra deres hjem-
land. De kommer til at arbejde med erfaringsudveksling. Skabe 
en fælles vidensbank som gør dem i stand til at finde de ud-
dannelser de mangler for at få fuldført deres uddannelsesmål.

Hjælp indefra og udefra
Drop in cafeen vil kunne trække på medlemmer, der selv har 
prøvet at finde vej gennem uddannelsesjunglen. Alle erfaringer 
tæller. Fælles viden er fælles styrke. Vi inviterer medlemmer 
der har, eller er i gang med, en akademi– eller diplomuddan-
nelse, en erhvervsuddannelse som voksenlærlinge uddannelse 
samt medlemmer der har erfaring med at få hul på uddannel-
sesdiskussionen på deres arbejdsplads.

Vi kan invitere Pension Danmark / Industriens Kompetence 
Uddannelses Fond ( IKUF ) for at få vist hvordan man finder 
rundt i tilmeldinger og tilskud.

Hvis vi er mange nok, kan vi selv starte uddannelse
Hvis der er ønsker om uddannelsesaktiviteter og vi er man-
ge nok, kan vi få oprettet hold f.eks. IT kurser, dansk kurser, 
AMU Kurser. Hovedproblemet er ofte, at der ikke er nok del-
tagere til at oprette hold for at få gang i et ønsket kursus. Nogle 
af vore brancher har aldrig deltaget i et AMU Kursus, fordi der 
ikke har været tilslutning til at få det oprettet. Tjek 3F Køben-
havns hjemmeside under „uddannelse“. 

Fyraftensmøde om Ejendomsservicetekniker uddannelsen

 Få papir på dine kompetencer
Mødet er hovedsageligt for tillidsvalgte i 3F København.
Orientering om uddannelsen og FUSA Projektet ( Fonden til Uddan-
nelse af statens ansatte ).
Rundvisning på skolen for at se uddannelsesfaciliteterne. Kom og få en 
snak om hvordan vi starter uddannelsen op på din arbejdsplads. 

Onsdag d. 25. september kl. 16.30 – 18.30
NEXT Glostrup, Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Tilmelding senest 20 /9–2019 kl. 12 – Sanne Aaen : sala @ nextkbh.dk

Uddannelse og erfaring er nøglen

Af Per Holm Pedersen, faglig sekretær

Så gik den sommer, (næsten da) med alt hvad man kunne for-
vente. Der var hedebølger, oversvømmelser, dårligt humør, og 
godt humør, men et eller andet sted kom vi igennem det hele 
– som de hærdede vikinger vi danskere jo er. Man kan sige vi 
har ladet op til efteråret, og lad os så se lidt på de kommende 
aktiviteter i foreningen.

Lørdag d. 7/9 kl. 13.00
Musik i gården. Peter Ipsens Alle 25, 2400 NV.

Onsdag d. 11/9 kl. 10.00 – 12.00
Torben „Træsko“ Pedersen kommer forbi den store sal, og for-
tæller om sit liv på Bakken, før og nu. Kom med og stil de 
spørgsmål du måtte have på hjertet ( fælles arrangement ).

Onsdag d. 25/9 kl. 10.00 – 12.00
Det grå Palæ, Salg af billetter til Cafe eftermiddag den 24. ok-
tober.

Tirsdag d. 1/10 kl. 10.00 – 12.00
Peter Ipsens Alle 25, store sal.
Torben James Jensen fortæller The Beatles story. En passioneret 
mand, der også har sjældne udgaver af musik med fra Beatles 
hånd (fællesarrangement).

Mandag den 7. oktober kl. 10.00
3F Region Hovedstaden temamøde.
Læs mere i medlemsbladet om dette.
Sted : Hillerød, 
Underholdning : Musikforedrag om John Mogensen.
Der vil være morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe, og prisen 
for alt dette er kun kr. 50 inkl. mad og 2 genstande.
Tilmelding: carstenmajgaard@gmail.com eller tlf. 51 80 99 96 
senest den 27. september.

Torsdag den 24/10 kl. 12.00 – 18.00

Cafe-eftermiddag Frihedens fritidscenter
( Billetsalg: 25 september i det Grå Palæ. 10.00 – 12.00 ).

Tirsdag den 5/11 kl. 11.00 – 12.00
Inger Fjordside fortæller om de „skæve eksistenser“. (Fællesar-
rangement). Peter Ipsens Alle 25. 2400 NV.  Store sal.

Fredag den 15/11 kl. 10.30
Regionens store Julebanko Peter Ipsens Alle Store sal.
Tilmelding til Torben Ankerberg tlf. 33 13 27 49 eller e-mail: 
tankerberg@gmail.com senest den 1. november.

Tirsdag den 19/11 kl. 14.00 – 17.00
GILA VIN kommer endnu engang til en garanteret smagfuld 
eftermiddag, hvor du kan blive meget klogere på god vin!
Arrangementet er GRATIS, men du skal melde dig til!
Ved manglende fremmøde vil du blive opkrævet 50 Kr.
Ring til Carsten på tlf. 51 80 99 96, eller Keld tlf. 22 79 06 14 
senest den 15 november. Glæd dig.

Næste års rejse faldet på plads
TUREN GÅR TIL BUDAPEST.
6 dage – fra den 3. maj til 8. maj.
Læs meget mere på hjemmesiden. Der ligger også informatio-
ner om turen ved vores arrangementer. Sidste frist for tilmel-
ding til turen er den 29. november. Husk tilmeldingen er bin-
dende.

Du vil altid kunne finde yderligere information, nyheder og 
opdateringer på : postseniorer.dk
På gensyn til mange nye oplevelser i 2019/20.

Med venlig hilsen Carsten Majgaard

Ansøgning om ledige julelegater

For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpefor-
ening, er der et antal julelegater ledige som kan søges af for-
eningens medlemmer.
Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, kontonummer, 
Cpr.nr. samt en begrundelse, da behovet for hjælp desværre 
bliver større år for år.
Vi skal have cpr.nr. da legaterne bliver indberettet til SKAT.
Ansøgningen skal være foreningen i hænde senest 29 /11–19. 
Man skal være medlem for at kunne søge legat.
Har man ikke hørt fra os senest den 9. december 2019, er 
ansøgningen ikke blevet imødekommet.

Post– og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf., 2000 Frederiksberg

Havnes sangforening kan stadig bruge sangere. Kender du 
en eller flere, der kunne have lyst til at synge sammen med 
os, så mødes vi i 3Fs lokaler, Peter Ipsens Allè 25, 2400 NV, 
indgang i gården, Dortheavej, mandage kl. 18.30 – 21.00

Formand: Steen Magelund. Tlf. 6065 1430
Best. medl: Preben P. Nielsen. Tlf. 2842 8056

Kan du lide at synge?
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Gennem det sidste års tid har tendensen 
hos medlemmerne, der arbejder inden 
for privat rengøring, været frustrationer 
over det hårde fysiske arbejde, som sæt-
ter sine spor i bevægeapparatet.

Ofte er der tale om medlemmer med 
lang anciennitet, som ikke kan klare det 
hårde arbejde mere og hvad er der så til-
bage ?

Drømmescenariet ville jo være, at der 
var job, som kunne tilpasses ens fysiske 
formåen i takt med alderen for efterløn /
pension sættes op.

Vi ansætter ikke nogen over 40
Jane, et af vores medlemmer, der har 
gjort rent i langt mere end 30 år, mistede 
sit job for et par år siden. Hun har siden 
da haft enkelte småjobs af kortere eller 

længere varighed, men nu har hun snart 
kun en måned tilbage før, der kun er 
kontanthjælp tilbage.

Det seneste job hun søgte, blev kvitte-
ret med, at de desværre ikke ansatte no-
gen over 40 år, en sårende bemærkning 
hun desværre ikke fik på skrift. Den er 
svær at kapere, når man er 60+.

Ikke så rent som i „gamle“ dage
Kausar har været ansat langt over 20 år i 
det offentlige område og har snart været 
gennem to perioder i private selskaber. 
Hun oplever så, at brugerne på arbejds-
pladser pludselig vågner op til dåd, og 
synes, at de stakkels medarbejdere styr-
ter rundt og virker meget fortravlede.

Tempoet har ændret sig siden de var 
offentligt ansatte og brugerne forsøger, 

at gøre de eksterne selskaber bevidste 
om, at der bestemt ikke er så rent som i 
„gamle“ dage.

Konsekvenserne af, at der pludselig 
kommer klager, har så en nærmest kata-
strofal effekt, da der kommer kontrol på 
de forskellige lokationer, og arbejdsgive-
ren finder ud af, at kvaliteten er alt andet 
end tilfredsstillende.

Hvad blev så konsekvensen af bruger-
nes misforståede involveren for at få fle-
re medarbejdere ?

Der blev uddelt advarsler og iværksat 
efteruddannelse af medarbejderne, og en 
enkelt blev flyttet til et andet område.

Hun skal nu på et 2 ugers grundren-
gøringskursus for at kunne opfylde ren-
gøringskravene, efter at have gjort rent i 
næsten 30 år.

Medlemskab er en øjenåbner
Der har hen over sommeren været flere 
rumænske medlemmer, som har knok-
let med rengøring siden de kom til Dan-
mark og aldrig har fået lært dansk.

De klarer sig nogenlunde på engelsk, 
men kommer alligevel lidt til kort, når 
der kommer problemstillinger på deres 
arbejdspladser, hvor de af mangel på at 
kunne kommunikere på dansk, får ad-
varsler og måske ender med en opsigel-
se, som er meget frustrerende for dem.

De har ingen kurser fået i at gøre rent, 
deres sprog halter bagefter, bare fordi de 
har knoklet som vanvittige og falder så 
ned mellem 2 stole grundet manglende 
danskkurser.

Medlemskabet af fagforeningen bliver 
så en øjenåbner. Her får de så en forstå-
else for, hvad fagforeningen og a-kassen 
er for nogle størrelser, og hvad de kan 
hjælpe med.

På ganske få dage har jeg talt med to 
medlemmer, som er så glade for at få at 
vide, hvad vi kan gøre og at i de år de 
har været i Danmark, der har de kun 
oplevet en eller to personer ( begge fra 
fagforeningen ), som har forklaret dem 

Vågn op
Stop udlicitering, skab sunde arbejdspladser og medarbejdere

Kom og få indblik i dine muligheder for, og rettighe-
der til, efteruddannelse som beskæftiget. 

Få hjælp til at finde det kursus der lige er det du har 
brug for og som giver mening for dig.

Få støtte til at få planlagt din uddannelse med din 
arbejdsgiver.

Du skal ikke bestille tid, du møder bare op til en 
personlig samtale. 

Til stede vil være: 
Per Holm – Uddannelseskonsulent i 3F København og 
Mette Milling Sandberg – 3F Uddannelseskoordinator. 

Hvornår: 
Sidste tirsdag i hver måned, i tidsrummet kl. 15–17.

Datoer i 2019:
Tirsdag d. 24. september 
Tirsdag d. 29. oktober
Tirsdag d. 26. november 

Hvor: 
3F København
Peter Ipsens Allé 25, 2400 Kbh. NV
Henvend dig i receptionen. 

Vi glæder os til at se dig – Medbring dit NemID

5 gode grunde til at uddanne dig:
• Forbliv en værdifuld medarbejder
• Øg muligheden for at komme i job eller skifte job
• Mindre risiko for at miste job
• Få papir/ bevis på alt det du kan
• Få mere i løn

Drop In uddannelsescafé i 3F København

tingene på en måde, så de følte sig lige-
værdigt og respektfuldt behandlet.

Vi kunne komme med flere eksempler 
på, hvor udsatte vores medlemmer er i 
rengøringsbranchen, grundet :
• manglende sprogkundskaber
• aldrig at have gennemgået rengørings-

kurser
• ingen kendskab har til overenskomster
• ingen kendskab har til det danske 

samfund
• manglende politisk indsigt i de fakti-

ske forhold med henblik på, at stoppe 
udlicitering som den kendes i dag og 
hvor de samfundsøkonomiske kasser, 
der bærer omkostningerne, der skyl-
des nedslidning, udstødning af ar-
bejdsmarkedet grundet længerevaren-
de sygdom, misbrug o.m.a.

Med udsigten til endnu mere nedslid-
ning på arbejdsmarkedet samtidig med, 
at pensionsalderen sættes op, så er rådet 
over alle råd : Kom i gang med uddan-
nelse, når kroppen siger av første gang.

Tjek din overenskomst. Du har måske 
ret til uddannelse, aftalt eller selvvalgt 
uddannelse, betalt af kompetencefonden 
indenfor området du arbejder under.

Der er også uddannelsesmuligheder 
for dansk, matematik, engelsk og digital 
under FVU ( Forberedende Voksen Un-
dervisning ).

Her er der også tale om lønkompen-
sation under uddannelsen samtidig med, 
at den ugentlige arbejds– og undervis-
ningstid forbliver 37 timer.

Kom til Drop In Uddannelsescafe sid-
ste tirsdag i måneden. Vi ses.

Tjek din overenskomst, du har måske ret til uddannelse.
Kom i gang med uddannelse, inden kroppen siger „av“ 
for første gang.

Af Bente Leck, faglig sekretær

Der er også uddannelsesmuligheder for dansk, matematik, engelsk og digital under FVU



s. 22 • 3F København 3F København • s. 23

I am definitely happy to share my story.
All starts in 2014 when I was hired 

by the manager in housekeeping at a 
hotel in Copenhagen. All was nice, I 
worked as a maid for 3 years. After that 
my manager decided that I was good 
enough for a supervisor job, and I ac-
cepted the offer.

I was so happy being part of the su-
pervisor team, but only for a few days. 
Because in July 2017 I had vacation for 
3 weeks, and after I return, my manager 
tells me that she has to put me again in 
rooms as a maid. During my vacation, 8 
maids have complained about me to the 
company that I’m not nice with them 
and my behavior is ugly. I said it was 
fine, because I know how people feel, 
when you call them back in rooms for 
quality. At that time, my manager didn’t 
show any emails or any kind of evidence 
that the complaints were there.

My manager was not all the time hon-
est, and I had that feeling she was lying. 
I asked her to transfer me to another 
hotel to work, because it’s bad for me to 
work in the same place as her and some-
one who doesn’t like me. I felt that she 
wanted to put me back as a maid for an-
other reason.

The next day I call HR to ask if there 
is any complains about me and my job. 
She confirmed that she didn’t get any 
complaints. Then I understood that 
my manager was lying. The next day I 
stopped working at the hotel.

I found another job. I worked there 
around 8 months, until my former man-
ager contacts me by SMS. She wanted 
to meet me for a kop of coffee, and I ac-
cepted. We met and she started to apolo-
gize and to explain, that at the time I de-
cided to quit, there was no complaints. 
She just listened to other supervisors 
who really didn’t like me at all. I got so 
upset because my opinion about her was 
true. She told me that the situation at 
the hotel had changed, and she has fired 
girls who makes trouble for her and the 
hotel. She has learned her lesson, and 
I believe in her. She offers me to come 
back to work as a supervisor with bigger 
contract. I accepted because she prom-
ised me that everything had changed.

I started work again with her in April 
2018. She was so happy that I’m there, 
keeping telling me every single day 
that she is so happy to have me back. I 
worked for the company for 11 months. 
In December 2018 I get to know that I’m 
pregnant. 

February 2019 on 15 I had my holi-
day. Before holiday I decided to let her 
know that I’m pregnant in 9 weeks of 
my pregnancy. When I told her, she was 
not really happy, she just told me that I 
had to let her know when I’m 12 weeks 
pregnant. I say to her that I just wanted 
to let her know earlier because I’m going 
on holiday.

On the last day of my vacation I got 
SMS from her inviting me to a meet-

ing the next day. I thought that after 
the meeting I would start my work, so I 
went there in my work uniform. I get to 
the office and she told me that I’m dis-
missed. The reason was again bad be-
havior and being not nice with maids. 
During my vacation 8 maids had com-
plained. I got so upset and understood 
that my manager never changed.

I asked her if she was sure that did 
not fire me because of my pregnancy, 
and just try to find other reasons be-
cause. All was fine before my holiday 
and now in few days, people complain 
even though I was not at work. I just left 
her office so disappointed and upset that 
I was so stupid to believe in her.

I contacted the union and got an ap-
pointment with the lovely woman Jan-
ette Bettina Schou, faglig sekretær from 
3F København.

I explained my situation and she was 
so interested to take over my case and 
believe in me. She always advised me 
good and to take it easy, she will do her 
best.

When we got the first meeting at for-
bundshuset, another super woman called 
Ilse Werrenrath helped me with the case. 
I felt so strong, now two super women 
protecting me. I was happy they always 
trusted in my story.

The case was closed at 60.000 kr. I 
won the case with the help from 3F.

Jeg er glad for, at have fået mulighe-
den for at dele min historie. Alt starter i 
2014, da jeg blev ansat af manageren for 
rengøring på et hotel i København. Alt 
var godt, jeg arbejdede som stuepige i 3 
år. Derefter besluttede min manager, at 
jeg var god nok til et supervisorjob, og 
jeg accepterede tilbuddet.

Jeg var så glad for at være en del af 
supervisorteamet, men kun i et par dage. 
I juli 2017 havde jeg ferie i 3 uger, og ef-
ter at jeg vendte tilbage, fortæller min 
manager, at hun er nødt til at ansætte 
mig som stuepige igen. I løbet af min fe-
rie har 8 stuepiger klaget over mig, at jeg 
ikke er flink ved dem, og min opførsel 
er dårlig. Jeg sagde det var fint, fordi jeg 
ved, hvordan stuepiger kan have det, når 
de bliver kaldt tilbage og skal lave deres 
arbejde om. På det tidspunkt viste min 
manager ikke nogen emails eller nogen 
form for bevis for, at de havde klaget 
over mig.

Min manager var ikke ærlig, og jeg 
følte, at hun løj. Jeg bad hende om at 
flytte mig til et andet hotel, fordi det var 
dårligt for mig at arbejde samme sted 
som hende og kollegaer der ikke kan 
lide mig. Jeg følte, at hun ville ansæt-
te mig som stuepige igen af en anden 
grund.

Den næste dag ringer jeg til HR for 
at spørge, om der er nogen klager over 
mig og mit arbejde. Hun bekræftede, at 
hun ikke havde fået nogen klager. Så for-
stod jeg, at min manager løj. Dagen efter 
stoppede jeg med at arbejde på hotellet.

Jeg fandt et andet job. Jeg arbejdede 
der omkring 8 måneder, indtil min tid-
ligere manager kontakter mig via SMS. 
Hun ville møde mig til en kop kaffe, og 
jeg accepterede det. Vi mødtes, og hun 
begyndte at undskylde og forklare, at 
på det tidspunkt, hvor jeg besluttede at 
holde op, var der ingen klager. Hun lyt-

tede bare til andre supervisors, der vir-
kelig ikke kunne lide mig overhovedet. 
Jeg blev så ked af det. Hun fortalte mig, 
at situationen på hotellet var ændret, og 
hun har fyret ansatte der giver proble-
mer for hotellet. Hun har lært af sine 
fejl, og jeg tror på hende. Hun tilbyder 
mig at vende tilbage til arbejdet som su-
pervisor med flere timer. Jeg acceptere-
de, fordi hun lovede mig, at alt var an-
derledes.

Jeg begyndte arbejdet igen i april 
2018. Hun var så glad for, at jeg var til-
bage, fortalte hun mig hver dag. Jeg ar-
bejdede for virksomheden i 11 måneder. 
I december 2018 finder jeg ud af, at jeg 
er gravid.

Midt februar 2019 gik jeg på ferie. Før 
ferien besluttede jeg at fortælle min ma-
nager, at jeg var gravid i 9. uge. Hun blev 
ikke rigtig glad, hun sagde bare, at jeg 
først skulle meddele min graviditet, når 
jeg var 12 uger henne. Jeg siger til hen-
de, at jeg bare ville fortælle hende det 
så tidligt som muligt, fordi jeg skulle på 
ferie.

Den sidste dag i min ferie fik jeg SMS 
fra hende. Hun inviterede mig til et 
møde den næste dag. Jeg troede, at jeg 
efter mødet skulle på arbejde, så jeg hav-
de arbejdsuniform på. Jeg kommer til 
mødet, hvor min manager fortalte mig, 
at jeg var afskediget. Årsagen var igen 
dårlig opførsel og at jeg ikke talte pænt 
til stuepigerne. I løbet af min ferie havde 
8 stuepiger klaget. Jeg blev så ked af det 
og forstod, at min manager ikke havde 
ændret sig.

Jeg spurgte hende, om hun var sik-
ker på, om ikke hun afskedigede mig på 
grund af min graviditet, og bare prøvede 
at finde på andre grunde. Alt var fint før 
min ferie, og nu på få dage klager folk, 
på trods af at jeg ikke var på arbejde. Jeg 
forlod hendes kontor skuffet og oprørt.

Jeg kontaktede fagforeningen og fik 
en aftale med den dejlige kvinde Janette 
Bettina Schou, faglig sekretær i 3F Kø-
benhavn. Jeg forklarede min situation, 
og hun var interesseret i at tage min sag. 
Jeg kunne mærke, at hun troede på mig. 
Hun kom med gode råd, og fortalte mig 
at jeg skulle tage det roligt, vi skulle nok 
finde en løsning.

På det første møde i forbundshuset, 
hjalp en anden superkvinde ved navn 
Ilse Werrenrath mig med sagen. Jeg føl-
te mig så stærk, nu beskyttede to super-
kvinder mig. Jeg var glad for, at de altid 
havde tillid til min historie.

Sagen blev afsluttet på 60.000 kr. Jeg 
vandt sagen med hjælp fra 3F.

Doinita fik 60.000 kroner
for usaglig afsked

Doinita Dinu fik 60.000 kr. i erstatning

English translation of the article
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For 40 år siden realiserede fagbevægel-
sen den gode idé, at køre ud og snakke 
med ungarbejdere om deres rettigheder, 
og det er man heldigvis blevet ved med. 
For i år kan Jobpatruljen fejre 40 års ju-
bilæum, og forhåbentligt vil Jobpatruljen 
kunne fejre mindst 40 år mere.

Jeg kørte rundt i 13 dage i Region Ho-
vedstaden, Nordsjælland og Bornholm. 
Vi så både forskellene og lighederne på 
arbejdsforholdene, i de forskellige lands-
dele. Men én ting var i hvert fald den 
samme alle steder. Entusiasmen hos ak-
tivisterne. At se så meget gåpåmod og 
lyst hos unge frivillige, til at komme ud 
og tale om arbejdsmiljø, løn, overens-
komster og rettigheder, giver kampgejst 
og en vis stolthed.

Og endnu bedre er de historier de 
fortæller om aftenen, når vi mødes, og 
spørger dem om, hvordan det gik. Der 
er flere der fortæller hvor givende det at 
køre Jobpatrulje er, og at det de laver gi-
ver meget mening for dem.

Jeg forstår deres entusiasme og lyst 
fuldt ud, for jeg er enig i at det er vildt 
givende. For selvfølgelig kommer vi des-
værre ud til arbejdspladser med proble-
mer, nogle steder langt værre end andre, 
hvor det sætter sig lidt i en som et spø-
gelse, og hvor vi er nødt til at lave faglig 
opfølgning. Men det der er den egent-
lige givende del, er al den oplysning vi 
kommer ud med. De ti minutter vi sid-
der med ungarbejderen, og gennemgår 
reglerne, hvor vi til sidst kvitterer med 
en håndbog, er den egentlig givende 
del. Der har været så mange ungarbej-
dere, der så meget manglede informati-
on, som helt sikkert fik noget brugbart 
med hjem. „Tusinde tak“ har været hørt 
flere gange, efterfulgt af et kæmpe smil. 
Jeg har sågar fået et kram den ene gang, 
hvor vi også sammen sad og kiggede på 
andre jobmuligheder. Så ja, Jobpatruljen 
er i den grad givende og det giver i hvert 
fald mening at blive ved. Så lad os blive 
ved i mindst 40 år mere !

Jobpatruljen fylder 40 år !

Af Sinem Demir, Ungdomsnetværket ( th )

Nogle af de friske mennesker der benytter dele af sommeren til at tage ud og følge op på de unges arbejdsforhold.

Mit navn er Maria Tzvetkova. Jeg har arbejdet hos De 5 Stjer-
ner i 6 år. De seneste 3 år har jeg været tillidsrepræsentant for 
mine kollegaer på Tivoli Hotel.

Mit job som tillidsrepræsentant går ud på at hjælpe folk 
med forskellige arbejdsmæssige udfordringer med fx løn, ferie, 
sygdom, og fortæller om hvad en fagforening er, og hvad 3F 
København kan hjælpe med.

Jeg besøger min lokale fagforening to gange om måneden og 
arbejder med min faglige sekretær. Jeg deltager på mange kur-
ser og uddanner mig selv for at blive bedre til at hjælpe mine 
kollegaer. Jeg er også fagligt aktiv i min fritid, i weekenderne 
eller efter arbejde.

For snart et år siden startede jeg vores faglige klub BB3F 
(Bulgarsktalende i Balkan 3F). Vi prøver at mødes hver an-
den måned. Vi diskuterer forskellige arbejdsmæssigt relaterede 
emner. Sammen forsøger vi at gøre Den Danske Model, lov-
givningen og det danske system nemmere at forstå for folk fra 
Østeuropa.

Jeg gør mit bedste for at hjælpe folk.Jeg elsker mit arbejde. 
Og jeg tror dette er missionen i mit liv - at hjælpe og tage vare 
på andre!
This article can also be read in english on our website: 
www.3fkbh.dk/3fkbh_articles_sept_2019

Det er besluttet i forbindelse med et 2–årigt projekt mellem 
3F København og Storkøbenhavn, at ansætte Andreas Lønne 
Christensen, til at varetage opgaven som organisator inden for 
ROS og PSHR (Privat, Service, Hotel og Restauration).

Et mål er at optimere servicen for eksisterende 3F medlem-
mer og medlemmer fra ROS, samt at få gennemført valg til til-
lidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant (AMR).

Så Andreas vil være ude på arbejdspladserne for, at tale med 
medlemmerne, samt introducere hvilke tilbud der er i de to af-
delinger. Tag godt imod ham.

Lidt om Andreas
Andreas Lønne Christensen er uddannet pædagog og har ar-
bejdet 12 år i socialpsykiatrien i Region H samt i kommunalt 
regi, hvor han bl.a. har været AMR gennem 6 år. 

Han har undervist i håndtering af vold og konflikter på ar-
bejdspladser interne men også eksternt. 

Andreas har være med til at opstarte den boligsociale ind-
sats i Rudersdal kommune, hvor han har samarbejdet med bo-
ligselskaber myndigheder samt mennesker med mange forskel-
lige baggrunde.

Privat er Andreas Lønne Christensen 38 år gammel, han er 
gift samt far til 3 og 1 pige i alderen 8–6–4 år samt en der er 4 
uger gammel.

Ny organisator i 3F København 

Kontakt info : Andreas Lønne Christensen
Tlf:   88 92 33 11 | Mobil: 27 77 35 87
Mail:  andreas.christensen@3f.dk 

Altid hjælpe og tage vare på andre
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Feriekontoret administrerer bookning af Ferieboligfonden for 
Hotel– og Restauranterhvervets ferieboliger og Postens feriebo-
liger. Vores boliger bookes pr. telefon ( bort set fra postens lod-
trækningsrunder ). Hvis du er i tvivl om, hvad du har ret til at 
booke, så ring til os ( Lisbeth eller Katja ) på tlf. 88 92 33 60.

Ferieboligfonden Hotel– og Restauranterhvervet ( HR )
Bookningen af HRs boliger ( for 2020 ) starter i år tirsdag den 
1. oktober 2019 kl. 13.00 og sker alene ved telefonisk henven-
delse på telefon 88 92 33 60.

Virksomheden du arbejder på, skal have en feriekortaftale jf. 
overenskomsten mellem 3F Privat Service, Hotel og Restaurati-
on og HORESTA.

Ledige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du følge med i, hvilke bo-
liger og uger der er ledige. Det gælder også for Hotel– og Re-
stauranterhvervet ferieboliger, selvom navnet ikke er retvisen-
de.

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 3Fere ca. 12 uger før. Dog med visse undtagelser.

På www.3f.dk /feriehuse kan du se billeder af Feriebolig-
fonden for Hotel– og Restauranterhvervets ferieboliger og på 
www.3fpost.dk kan du se Postens ferieboliger.

Når / hvis du har booket en feriebolig hos os og vi har frem-
sendt Informationsskrivelsen samt nøglen til dig, vil vi bede 
dig om at kontrollere, at det er den korrekte nøgle du har fået. 
Der kan ske fejl og det er for sent at opdage det, når du står 
foran ferieboligen og ikke kan komme ind.

Rejse–/afbestillingsforsikring
Vi vil opfordre til, at der tegnes en rejse–/afbestillingsforsikring 
således, at man ikke mister penge, hvis uheldet skulle være ude 
og ferieboligen må afbestilles. Kontakt dit forsikringsselskab 
for at høre nærmere.

Leje af bil i udlandet
Vi har erfaret, at der kan være problemer i forbindelse med leje 
af bil i udlandet, hvis man ikke har et kreditkort med ( et Visa-
Debit og Visa / Dankort er ikke kreditkort, men det er f.eks. et 
MasterCard ).

Vi vil derfor opfordre dig til, at du undersøger reglerne i det 
selskab, som du vil leje bil hos. Du har mulighed for at få et 
LO Plus Kort ( som også er et MasterCard ) via dit medlemskab 
af 3F. Læs mere her : www.loplus-guldkort.dk

Feriekontoret
… en dejlig feriebolig til en fornuftig pris

Returnering af nøgler

Vi skal stærkt opfordre dig til at returnere nøglen straks 
efter din hjemkomst og det skal ske i den lille kuvert, som 
du fik den tilsendt i. På denne kuvert står et nummer, 
som vi skal bruge til registreringen og den giver os alle 
de informationer vi skal bruge. Husk at frankere kuver-
ten og at sætte afsender på.

Vi oplever desværre alt for tit, at ekstranøglen ( eller 
andre nøgler ) fra ferieboligen tages med hjem og sen-
des til os. Det skaber problemer og unødvendige udgif-
ter for os.

Du skal aldrig tage anden nøgle med hjem end den 
du fik tilsendt af Feriekontoret med mindre, at andet er 
aftalt. Hvis det sker, vil du fremover blive opkrævet et 
administrationsgebyr på kr. 100,–.

Vi vil sætte pris på, at du ikke pakker nøglen ind i di-
verse køkkenrulle, staniol, gaffatape, elastikker, plastik-
poser m.m., da det tit tager lang tid at „frigøre“ nøglen. 
Og vi sidder med rigtig mange returnøgler.

Julehygge i 3F København
Søndag den 8. december fra kl. 14 –18.

Vær med til at pynte vores store juletræ.

Program :

Kl. 14.00 :  Velkommen

Kl. 15.30 :  Julemanden kommer

Kl. 16.00 :  Vi danser om juletræet

Kl. 17.00 :  Moster Sanne læser julehistorier

Kl. 18.00 :  Afslutning

Der vil i løbet af dagen være kaffe /gløgg /sodavand, 

julesmåkager og slikposer til alle børn.

Pris : Barn 50 kr. – Voksen 25 kr.

Billetter kan købes i økonomiafdelingen i 3F København
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3F København indkalder hermed alle medlemmer til 

 Generalforsamling
mandag den 21. oktober 2019 kl. 17.00
i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

Dagsorden:
Pkt. 1 - Velkomst
Pkt. 2 - Valg af dirigenter
Pkt. 3 - Beretning, herunder fremtidig virksomhed
Pkt. 4 - Regnskab 2018 for 3F København

a) Godkendelse af regnskab
Pkt. 5 - Budget og kontingent

a) Godkendelse af kontingent 2020 for 3F København
b) Godkendelse af budget 2020

Pkt. 6 - Indkomne forslag
Pkt. 7 - Valg i henhold til lovenes §§ 13 & 14

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 
30. september 2019.

Der serveres en bid brød til dem, der har tilmeldt sig 
spisning inden mandag den 7. oktober.
Tilmelding til mail: faglig-kbh@3f.dk

Venlig hilsen,
Formand, Bjarne Høpner


