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Nyt fra tillidsmændene. 
 

Vi har afholdt generalforsamling d.21/2. Der var ca. 45 kollegaer der deltog, svarende til ca. 
10% af den samlet styrke, og det er bestemt ikke godt nok, så en opfordring til at deltage 
fremadrettet, da det jo netop er der, man kan få sin indflydelse gældende. 
Men alt i alt en god og saglig generalforsamling med god mad til afslutning. 
Bo Ferdinandsen blev genvalgt som formand, Økonomiansvarlig Niels Boyer ligeledes 
genvalgt. 
Samt en urafstemning af bestyrelsespladser hvor vi havde 5 pladser og 8 ansøger. 
Resultatet og sammensætning af bestyrelsesvalg blev: 
Kim Andersen toldlager. 
Per Haagensen stores. 
Jens Ole transport. 
Bo Vinterberg transport. 
Per Pedersen uddannelse/DW/EQ. 
Tillykke med valget/genvalg. 
 

Så står sommertrafikken lige for døren, hvor vi ser frem til opstart på Thomas Cook. 
SAS i 7 år, samt Grønlænderen og Singapore har forlænget deres kontrakter i Gate Gourmet, 
hvilket betyder trykhed og stabilitet, når vi ser fremad. 
 

Så er vores alle sammens uddannelsesambassadør Per Pedersen, blevet indstillet til den årlige 
aktivpris gennem fagforeningen, og er blevet tildelt prisen. Selve prisuddelingen foregår nede 
i 3F d. 1 Maj mellem 8.00 og 12.00 så kom ned og giv Per et skulderklap, for det kæmpe 
arbejde han laver og stort tillykke til Per. Det er rart at se det store arbejde Per udfører bærer 
frugt. Og så skal vi ikke glemme, at udad til er det også en win win for virksomheden. 
 

Vi har jo som bekendt oprettet talmandsgrupper, så her en liste på de folk som har meldt sig 
under fanerne. 
For transport er følgende. 
Claus Christensen, Gert Wolf, Michael Stampe, Per Lilballe, Lars Hansen, Lars Henningsen. 
For up catering. Peter Skallebæk. 
For MVP. Majbritt Poulsen. 
For EQ. Michael Jensen   
For lager/varemodt. Per Haagensen. 
For DW. Peter Voss 

For trayset. Susana Gylling Abella 

For toldlager. Kim Andersen. 
 

RBF har ligeledes afholdt generalforsamling, hvor der var ca. 50% af medlemmerne der var 
mødt op, flot fremmøde i forhold til DTK`s generalforsamling. RBF`s generalforsamling lage 
op til kampvalg på tillidmandsposten, med 3 kandidater og resultatet kommer senere. 
 

Ole blev genvalgt som økonomiansvarlig. Brian Jensen som bestyrelsesmedlem, og Robert 
Jacobsen som bestmedlem.suppl. Pia Sudsgaard best.suppl. 
 

Med kammeratlig hilsen  
De 3 tillidsfolk 



 

 

 

Resultat af valg til bestyrelsen. 
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Samarbejds kursus mellem klubberne                                                   

og arbejdsmiljørepræsentanterne i 3F. 

Det er ikke nogen hemmelighed at vores arbejdsmiljø i Gate Gourmet ikke har været optimalt, pga. manglende 
samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Én af de vægtende årsager hertil har 
været den nyligt overståede sammenlægning af Gate Gourmets 2 units 

Så på foranledning af tillidsmændene, fik vi i samarbejde med 3F lavet et specialkursus for 3f´s og RBF´s 
arbejdsmiljørepræsentanter, for at fremme et bredere samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter og dermed få styrket det gode arbejdsmiljø, hvor der vil blive lagt stor vægt på det 
psykiske arbejdsmiljø. 

Selve kurset var godt og professionelt sammensat af vores dygtige faglige sekretærer fra 3F Kastrup og vil blive fulgt 
op med 2 halvdages kurser med tilhørende hjemmeopgaver. 

Dagen igennem var der indlagt gruppeopgaver, hvor mange temaer og emner blev diskuteret og gennemgået, med 
fine resultater. 

Der blev arbejdet intenst med udviklingen af et ”Årshjul”, som indeholder planlagte arbejdsmiljøopgaver, med 
løsningsforslag og afstemte tidsperioder, for afvikling af opgaverne. 

Der vil komme nogle fokuspunkter/kampagner fremadrettet til gavn for vores arbejdsmiljø, så hvis du selv har nogle 
gode ideer der kan fremme arbejdsmiljøet, så gå endelig til din arbejdsmiljørepræsentant, som vil videreføre det til 
handling. 

Et kampagneudvalg er blevet nedsat og består af George Hansen fra bonded, Jan Thomsen TR, Palle Ørting Formand 
for AMO og Peter Bornæs HR ansvarlig. 

 Der vil blive sat opslag og informationer op, forskellige steder i virksomheden. 

Deltagere på kursus: 

Flemming Carlsen - Bo Ferdinandsen - Jan Thomsen - Annette Thomsen - Atila Vigira - Per Haagensen - Jørgen 
Horn - Kim Larsen - George Hansen - Annegrete Knudsen - Elvira Eggertsen - Majbritt Poulsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Hold øje med arbejdsmiljøkampagnen på opslagstavler og info – skærme.  
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PRIDE & SQUAD era er Gategroups verde so spæ de de ar ejds iljø struktur, so  
o ha dler sa tlige pro esser, i hele Gategroup ko er e . 

PRIDE er på e gelsk forkortelse  af: ”Perso lig a svarlighed i daglige i dsatser”, so  o ha dler alle 
pro esser i produktio so råder e, fra i dko e ra per, til det færdige produkt er klar til leveri g 
til ku der e. 

SQUAD er på e gelsk forkortelse  af: ”Sikkerhed, kvalitet og leveri g”og o ha dler pro esse  fra 
udgåe de ra per, til at sikre e  kvalitativ overleveri g af det færdige produkt til ku der e. 

SQOR Sikkerhed for alle! 

SQOR er på e gelsk forkortelse  af: ”Sikkerheds, kvalitets og o servatio s i drapporteri ger.  

Sikkerhedso servatio er er et af de vigtigste a svarso råder for alle edar ejdere i Gategroup. Vi 
styrker vores pro edurer i for i delse ed SQOR for at sikre, at vi alle holder øje ed sikkerhed og 
kaviltetsrisi i i de for vores ar ejdso råder: 

 Vi i teresserer os for hele vores tea  og vil ger e hjælpe hi a de  ed at ar ejde sikkert. 

 Vi har ulighed for at se hi a de  ”i aktio ” og vil give øje likkelig feed a k. 

 Pro edure  styrker edste ar ejdspraksis og hjælper edar ejder e ed øje at overveje, 
hvorda  a  udfører hver e kelt opgave i de  højeste kvalitet på sikker vis. 

 Med ar ejder e liver ere fortrolige ed sikkerhed og edste kvalitetspraksis. 

 Ved at vejlede hi a de  til at præstere det edste, vi der hele tea et. 

SQOR drejer sig aldrig o  at ”fa ge” e  edar ejder i at gøre oget forkert. Det drejer sig o  at   
efterleve tale åde : ”Jeg er i e rødres og søstres vogter” og sørge for at vi alle går hje  i god  

ehold, år ar ejdsdage  er slut. 

PRIDE & SQUAD tavler er sat op i ka ti e og i pauseru . På tavler e ka  du læse yt o  
Ar ejds iljøet, sa t læse Ar ejds Plads Vurderi ger APV , for hver e kelt afdeli g i virkso hede . 
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Julefrokoster. 
Årets julefrokoster 2016, blev afholdt 
på restaurant Ravelinen, og var for 
hele firmaet. 
Der var fin underholdning, udført af 
”papkasseshow” og ”Den skaldede 
kok” som begge fik sat fut i folk.  
I de hyggelige omgivelser, blev der 
serveret dejlig julemad ved bordene, 
og drikkevare var der i rigelige 
mængder. 
Super godt arrangement, og en stor 
tak til festudvalget. 
 



 

 

 

Vidste du at : 
 

Tilkaldevikarer har 2 ansættelsesformer: 
 

 . A sættelse via et Vikarbureau, so  he viser til e  Virkso hed. Altså  Arbejdsgivere. 
 2. Ansættelse på tidsbestemt kontrakt. Kun 1 Arbejdsgiver.                                                                            
 Som regel projektansatte Vikarer, som er ansatte for langtidssygemeldte (Midlertidigt ansatte). 
 

For begge ansættelsesformer gælder følgende: 
 

Under ansættelsesforholdet skal Vikaren kende sit ansættelsesforløb, dvs. hvilke dage og tidspunkter 
ansættelsesforholdet indeholder, samt præcist beskrevne arbejdsopgaver. 
 

Vikaren skal modtage nyt ansættelsesbevis, senest 5 uger inden tiltrædelse, for hvert ansættelsesforhold. 
 

Vikaren er ansat fra den første arbejdsdag i ansættelsesbevisets forløb. 
 

Vikaren er afskediget fra den sidste arbejdsdag i ansættelsesbevisets forløb. 
 

Dette er omhandlet ved EU s Implementeringsdirektiv og gælder således også på det danske arbejdsmarked. 
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Fast kontortid for Tillidsmandskontoret (3F) 

Mandag til Torsdag Kl. 08.00 - 09.00 

Onsdag   Kl. 13.30 - 16.00 



 

 

UDDANNELSE. 
 

Foråret spirer og højsæsonen for Gategourmet er lige om lidt. Vi får sikkert travlt, hen over sommeren, og med 
nye gamle kunder I nye gamle omgivelser er vi på rette vej mod ONE COPENHAGEN. Selvfølgelig vil vi støde 
på en masse udfordringer undervejs I forhold til plads, bemanding, nye processer og arbejdsgange m.m. Men 
vigtigst af alt: OPLÆRING og UDDANNELSE. 
 

En rigtig god ide kunne være at lave en mentorordning I alle afdelinger. 
Det vil være med til, at mindske fejl og mangler, det vil minimere dobbelt håndteringer, give tryghed for nye 
kollegaer, da de nu ved hvem de skal følge og lytte til og samtidig giver det mulighed for mentor, til at oplære I 
den rette Gategourmet ånd . 
 

Vores daglige ledere kunne også trænge til en tur på skolebænken I form af efteruddannelse eller 
lederuddannelse.  ( LÆR FOR LIVET ) Men desværre har Gategourmet hverken en uddannelsesplan, 
uddannelsespolitik eller uddannelsesbudget. 
En opfordring herfra; FÅ GJORT NOGET VED DET !!! 
 

Vores overenskomstmæssige ret til selvvalgt uddannelse er på vej til lavsæson, det betyder ikke, at uddannelse 
ligger stille. 
 

3 F og uddannelsesudvalget for lufthavnen er allerede i gang med at planlægge efterårets kursustilbud. Når 
kursusplanen for 2017/2018 er på plads, kan man tilmelde sig de enkelte kurser ved at skrive sig på 
tilmeldingsblanketterne, som kommer op at hænge på UDDANNELSESTAVLEN. 
 

Skriv dig på de kursusønsker som passer dig, og gerne hurtigt da kurserne bliver udbudt til lufthavnsansatte I 3 F 
og derfor begrænset pladser !!! 
 

Du er selvfølgelig også velkommen til at gå på amukurs. dk eller efteruddannelse. dk og selv finde et kursus som 
har din interesse. Du kan også ringe og aftale en tid og komme forbi tillidsmandskontoret til en 
uddannelsessamtale. Jeg er din uddannelsesambassadør og har kontortid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDDANNELSESTAVLEN finder du på 1. sal ved indgang til lager.  
TJEK DEN UD ! 
Jo hurtigere du melder ud om uddannelse, hvor lang tid og hvornår ? Jo større chance for at komme af sted , da 
ledelsen så får god tid til at planlægge  og evt. oplære en erstatning , så du kan få brugt din ret til selvvalgt  
uddannelse. 
 

   Fortsættes på næste side 
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MANDAGE I LIGE UGER  

TIRSDAGE I ULIGE UGER   

 

TELEFON:   60 20 17 37   

TELEFON:   30 42 68 64     

KL. 8.00 - 17.00 

KL. 10.30 - 19.30 

 

KL. 10.00 - 20.00 

KL. 10.00 - 20.00 
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Glade kursister 
 

 

 

 

Uddannelse fortsat. 
 

En mindre arbejdsnedlæggelse, bl.a på grund af utilfredshed med at mange ikke kunne få lov at komme på 
planlagte kurser og de blev aflyst, gjorde at ledelsen kom på banen. Dagsordnen er: MERE STRUKTUR OG 
FOCUS PÅ UDDANNELSE I GATEGOURMET. 
 

Tillidsfolk og ledelse har indtil videre afholdt 3 møder og man er enige om at noget skal gøres, så man får 
mulighed for at efteruddanne sig, eller bare få lov til at bruge sin ret til uddannelse.  
Det er dog et kæmpe puslespil at få lagt, når man samtidig skal tage hensyn til ferieplanlægning, sygdom, nye 
kunder, mistede kunder, udsving I paxtal, overbemanding, underbemanding, aflysninger, hvor mange vil på 
kursus ? Og hvornår ?  
 

Ledelsen har også ytret ønske om at løfte uddannelsesniveauet internt både på gulvet og på ledelsesgangen, men 
foreløbig ligger der ingen aftaler om hverken uddannelsespolitik, uddannelsesplan eller uddannelsesbudget. 
 

Til sidst er det dog en kendsgerning, at trods flytning, aflyste kurser og andre forhindringer som kom på tværs i 
uddannelsesåret 2016/2017 lykkedes det alligevel at få rigtig mange af sted.  
 

I næste nummer af " På den anden side " følger en oversigt over hvor mange som var på uddannelse og hvor 
længe, samt en sammentælling af dage og timer vi har brugt på uddannelse i 2016/2017. 
Det havde aldrig kunne lade sig gøre uden jer!!! 
 

TAK til alle kollegaer som viser interesse for uddannelse, for jeres tålmodighed og godt samarbejde, og ikke 
mindst Tak til teamlederne, som trods deres udfordringer med ansvar for produktion og bemanding, har været 
imødekommende og udvist stor fleksibilitet for at få tingene til at lykkedes. 
 

Jeg håber vi kan fortsætte det spirende samarbejde frem mod efteråret og få tingene til at lykkedes endnu bedre i 
uddannelsesåret 2017/2018. 
 

                                                                            Forårs hils er fra 

                                                            udda elsesa bassadør 

                                                                      Per Pederse . 
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Inco kort 
 

Skal i holde fest eller bare købe stort ind, så har vi to inco kort liggende på 
tillidsmandskontoret, som i er velkommen til at komme op og låne. 
Det er også muligt at reserver det, hvis man skal bruge det i en nærmere 
fremtid.   
 

Se åbningstider, adresse og tilbuds avis på 
www.inco.dk 

Køb ZOO-billetter med rabat  

 

3F Kastrup er sponsor for strudsene i Københavns ZOO.  
Derfor kan du som medlem købe billetter til sponsorpriser: 119 kr. for en 
voksenbillet og 66,50 kr. for en barnebillet. Normalpriserne er 170 kr. og 95 kr. 
Rabatten er 30%. Billetterne kan købes ved henvendelse i receptionen. 
Der er 1 gratis billet om året til 3F Kastrups medlemmer under arbejdsløshed ud 
over 1 måned og ved langtidssygdom.  
NB: Og så slipper I for de uendelige køer på de dage, hvor alle de andre også skal i 
ZOO. 

Sundhedsforsikring  

Vi har en sundhedsforsikringsordning hos Mølholm, som 
koster ca. 100.-kr. om måneden.  
Den kan tegnes ved henvendelse på HR-kontoret, og vil 
blive trukket over lønnen.  
For yderligere information, ret henvendelse til din 
tillidsmand eller HR.   

Feriehus i Markaryd Sverige. 

Som medlem af 3F Kastrup, har du mulighed for at leje 
afdelingens feriehus i Markaryd, til en meget fordelagtig pris. 

På hjemmesiden 3fkastrup.dk, kan du under medlemsfordele / 
feriehuse læse mere om priser, praktisk information samt finde 
ledige perioder. 
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Transporten 

Kim Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporten 

Annette Thomsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionen 

George Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toldlageret 

Per Haagensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lager/Varemodt. 

Atila B Vigira 

Udstyr / Opvask 

     Anne Grethe Knudsen 

Varmt Køkken 
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LOTTO          lotto      LOTTO               LOTTO      lotto          LOTTO         lotto 

lotto    LOTTO      LOTTO       LOTTO          lotto     LOTTO    lotto 

 

        "LOTTOKLUBBEN "ROULETTEN" 

           SNURRER HVER HVER LØRDAG PÅ "GATEN" 
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 "ROULETTEN" er e  lottoklub for alle a satte i GateGour et. 
 "ROULETTEN" har  edle er i e  lottoklub. 
 "ROULETTEN" koster  kr o  uge i i i u   uger   kr  

 "ROULETTEN" spiller  lottorækker hver uge i jagte  på illio er e. 
 "ROULETTEN" udbetaler  kr til  vi der hver lørdag  tillægstal  

 "ROULETTEN" udbetaler til  vi dere hver .uge  vi dertal + tillægstal  

 "ROULETTEN" ø sker uge s vi dere tillykke på storskær e e  a /tirs  

 "ROULETTEN" har også plads til dig, åske sa e  ed e  kollega ? 

 "ROULETTEN" har  tal til salg, år alle tal er udsolgt starter klubbe . 
 "ROULETTEN" har obilepay og styres af PER PEDERSEN       

 "ROULETTEN" ka  a  elde sig til, via PER PEDERSEN  vaskehal  

   "ROULETTEN" tilbyder spæ di g, fællesskab, drø e, lir og gevi ster. 

Følg med på Lotto tavlen, som du  
finder i mellemgangen mellem  
receptionen og lageret. 



 

 

 

Taler dine fødder ordentligt 
 

 

 

 

Dine fødder skal bære dig igennem hele livet. Så det er vigtigt at du passer godt på dem. 
 

Du er ansat i en virksomhed med en produktion, hvor dine fødder konstant kan være i fare.                         
Nogle af dine kolleger har målt hvor mange skridt de går, i løbet af en arbejdsdag.                               
Resultatet er mellem 10.000 – 14.000 skridt pr. arbejdsdag, hvilket svarer til mellem 8 – 12 kilometer pr. 
arbejdsdag.                                                                                                                                                                  
Meget af tiden bærer eller skubber du noget med hænderne, når du bevæger dig rundt på din arbejdsplads.  
Det er derfor yderst vigtigt at dine fødder er beskyttet på bedst mulig måde, da fødderne bærer hele vægten.                                                                                                                                                                              
Du er medansvarlig, for at beskytte dig selv. 
                                                                                  
Arbejdsmiljølovens krav om benyttelse af værnemidler er selvfølgelig gældende, derfor er du påbudt at benytte 
værnefodtøj.                                                                                                                                                      
For at nå bredest muligt ud til sine medarbejdere, har Gate Gourmet valgt at have et stort udvalg af værnefodtøj.                                                                                                                                                                   
Dog er dette ikke altid nok da vi alle har forskellige behov.                                                                                            
I den anledning kan du anmode din daglige leder, om en rekvisition, til selv at indkøbe passende værnefodtøj.  
Du har selv udgifterne, til indkøb af dine nye sikkerhedssko.                                                                                 
Men når du medbringer rekvisitionen, trækkes 390 kr. plus moms fra det beløb, skoene oprindeligt koster.                                                                                                                                                                            
Dette er Gate Gourmets takst for tilskud, til selverhvervet værnefodtøj.                     
 

 

Gate Gourmet har tegnet overenskomst med CO Industri, som har faste listepriser, for værnefodtøj: 
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Bladudvalget består af Jørgen Horn, Annette Thomsen og Jens Ole Tøttrup. 
Mail kan sendes til redaktionen@ggfun.dk 

Listepris I – Træsko:  
Listepris II – Sko:  
Listepris III – Støvler:                                                           

kr. 474,- 
kr. 750.- 
kr. 880,- 


