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Tillidsmænd

3F

Bo
Ferdinandsen
Mob 52508850

3F

Jan Thomsen
Mob 61775437

RBF

Info fra Tillidsmandsgruppen.
Man må nok sige det har været en turbulent tid, de sidste 3 måneder, men ledelsen er
i gang med at lave tiltag til, at vi skulle få en lettere hverdag uden frustrationer, samt
at B2 kommer i spil igen, og her kigger ledelsen ind til forskellige scenarier, til at
bruge B2 på.
Vi bliver også nød til at nævne, at vi har hørt den sang før, så sent som i sommer,
hvor ledelsen også ville lave tiltag til, at mindske en stresset hverdag. Og det mål er
ikke rigtig nået endnu.
Vi oplever ligesom i sommers, at kollegaer kommer op på tillidsmandskontoret, og
fortæller om en ustruktureret og presset arbejdsdag. Men som altid vil vi meget gerne
samarbejde, for at skabe en sundere og bedre arbejdsplads. Men tiden løber, og snart
begynder der at komme nye kunder ind i butikken, men vi går ud fra at ovenstående
gør, at vi er klar til at modtage mere arbejde, hvilket helt klart, er rigtig godt for os.
Vi har i det forgangne år fået mange ansættelser/fastansættelser, og mon ikke vi
forsat skal ansætte flere folk, når vores position i CPH er som den er.
Så har vi en forstående generalforsamling d. 20/2, så kom ned og gør din indflydelse
gældende.
Efter generalforsamlingen, vil der være åben debat omkring lokalforhandlingerne/
lønforhandlingerne, for dem der måtte være interesseret.
Der vil i år blive lavet mad fra forskellige lande, ( Italien-Frankrig-SpanienThailand ).
Lokalforhandlingerne påbegynder vi d. 12/3 men der kommer mere info senere,
omkring dette.
Så alt i alt, bliver det et meget spændende forår vi går i møde, med forhåbning om,
ting til positivlisten.
Hvis man bliver kaldt til samtale af den ene eller anden grund, skal du huske at du har
ret til at få din tillidsrepræsentant med til denne samtale, så der ikke er tvivl om hvad
der bliver sagt eller nedskrevet.
Arbejdslederne skal tilbyde dig det som det første, inden samtalen går i gang, hvor
efter du selv kan tage beslutningen, om evt. deltagelse eller ikke.
Da det er jer der går på gulvet og ser problemerne dagligt, skal i være velkommen til
at komme med indlæg til vores blad, for der igennem at få belyst de evt. problemer i
støder på.
Med kammeratlig hilsen
Tillidsmandsgruppen

Flemming
Carlsen
Mob 22174807

Fast kontortid for Tillidsmandskontoret (3F)
Mandag til Torsdag Kl. 08.00 - 09.00
Onsdag
Kl. 13.30 - 16.00
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Julefrokoster.

Årets fir ajulefrokoster
7, blev afholdt
på restaura t Kastrup Stra dpark.
Der var stor tilslut i g til fester e, både d. 4/ og d.
/ , og folk mødte op med rigtigt godt humør, så
ste i ge var god.
Jule a de ko forbi, og sørgede for lodtræk i g af
julegaver.
Efter de gode jule ad, spillede ”The Ryst Pose ” op til
da s.
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Generalforsamling.
DTKGG 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i De Timelønnedes Klub
Gate Gourmet.
Tirsdag d.20 Februar 2018. Kl.16:15 i salen 3F
Saltværksvej 68.
Valg ifølge vores love.
Der skal foretages valg til bestyrelsen og følgende er på valg.
Alle for 2 år.
Næstformand Tillidsmand:

Jan Thomsen./modt.genvalg

Bestyrelsesmedlemmer.
Jørgen Horn./modt.genvalg
Majbritt Poulsen./modt.genvalg
Jim Bekker./modt. ikke genvalg
Irena katzeff./modt.genvalg
Elvira Eggertsen./modt.genvalg
1 ledig plads for 1 år. For Bo Vinterberg
Revisor Per Lillballe./modt.genvalg
Revisor suppl. Preben Milbo./modt.genvalg
Forslag skal være bestyrelsen i hænde i lukket kuvert senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Med kammeratlig hilsen
Formand for DTKGG
Bo Ferdinandsen
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UDDANNELSE 2018
Vil du lære lidt om vin? Eller hvad med forskellige typer øl?
Du kan også blande smoothies og lære at rulle sushi. Måske
sund mad kursus? Gå til fransk i 6 uger. Medicinal
Pharmacon 6 uger. Tag et stort kørekort på 6 uger eller et
truck certifikat på 7 dage. Få genopfrisket dine IT kundskaber
og lær PowerPoint.
Forårets kursustilbud til lufthavnsansatte kan du tjekke ud på
den store opslagstavle som hænger på 1.sal v/indgang til lager,
her kan du skrive dig på tilmeldingslisterne hvis du vil med på
et kursus. ( bemærk begrænset pladser )
Du kan også selv gå på amukurs.dk eller efteruddannelse.dk
og finde andre kursustilbud som passer dig.
Har du spørgsmål eller skal bruge hjælp til uddannelse, så
sidder din uddannelseshjælper Per Pedersen på
tillidsmandskontoret hver anden mandag i lige uger og hver
anden tirsdag i ulige uger.
Træf en aftale eller læg vejen forbi.
Virksomheden er i rivende udvikling, det går stærkt med nye
kunder, flere medarbejdere og store udfordringer som
kræver løsninger i en i forvejen travl hverdag, hvor det er
svært at få det hele til at gå op i en højere enhed uden det har
omkostninger.
Vores overenskomst giver ret til 2 ugers efteruddannelse om
året med løn, når man har været ansat i virksomheden i 6
måneder.
Man kan maksimalt opspare 6 uger til brug af efteruddannelse.
Mange medarbejdere har optjent 6 ugers ret til
efteruddannelse, men når de så vil på kursus, oplever flere at
de får afslag, med begrundelsen om at de ikke kan undværes i
produktionen på grund af travlhed, nye kunder,
mandskabsmangel eller flytning m.m.
Desværre har det omkostninger for dem som ikke kommer af
sted og især hvis man allerede har optjent 6 uger. De mister 2
ugers ret til efteruddannelse med løn om året.
DET ER IKKE I ORDEN !!!

Fortsættes på næste side
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Uddannelse fortsat.
Hvis vi ikke sender medarbejderne på kursus regelmæssigt, får vi en
uddannelsespukkel, som bare vil vokse år for år. Derfor har vores
tillidsfolk og faglige repræsentanter samt ledelsen, afholdt en række
møder for at løse problemet.
Man er enige om at nøgleordet er PLANLÆGNING.
En række forskellige tiltag er sat i værk, for at skabe nogle værktøjer ,
som kan bruges til fremtidens uddannelsesarbejde og samtidig gøre
det lettere for dig at komme på kursus.
EN UDDANNELSESPLAN.
Først skal vi have et overblik over hvor mange som egentlig ønsker at
gøre brug af deres ret til efteruddannelse? Det gøres ved hjælp af
ØNSKESEDLEN som skal udfyldes til sommer, af alle som ønsker at
komme på kursus til efterår - vinter - forår.
Derved får vi en masse info om, hvor mange vil på kursus? Hvornår?
Hvor længe? Hvor meget har
man til gode? Vil man spare op eller bruge?
ØNSKESEDLEN er tiltænkt som et redskab, der skal være med til at
gøre det nemmere at planlægge jeres uddannelsesønsker for
fremtiden.
Det forventes at man har udfyldt og afleveret ØNSKESEDLEN
senest 1. august hvis man vil på kursus det følgende år. Herved
opstår så en målgruppe man kan bruge krudtet på, til at få planlagt at
så mange som muligt kommer af sted på efteruddannelse.
Vi håber det bedste, men frygter det værste . Kun fremtiden kan give
svar.

LÆR FOR LIVET.
Træffes på tillidsmandskontoret:
MANDAGE I LIGE UGER KL. 8.00 - 17.00
TIRSDAGE I ULIGE UGER KL. 10.30 - 19.30
TELEFON: 60 20 17 37
TELEFON: 30 42 68 64

PER PEDERSEN
Uddannelsesambassadør

KL. 10.00 - 20.00
KL. 10.00 - 20.00

Industriens
Kompetenceudvikling
sfond:
Ansatte med 6
måneders anciennitet
har ret til 2 ugers
selvvalgt uddannelse
om året.
Hvis du endnu ikke har
brugt din ret, så har du
måske helt op til 6
ugers ud- dannelse
stående.
Uddannelsen skal som
udgangspunkt ligge på
fondens positiv-liste,
men der er mulighed
for at søge andre
kurser.
Se mere på
www.ikuf.dk.
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GO FARST

GO-CART

GO "
GATE"

MANDAG DEN 5. MARTS
MANDAG DEN 12. MARTS
MANDAG DEN 19. MARTS
MANDAG DEN 26. MARTS
Vi skal have kåret årets racerkører i Gate Gourmet.
Vi kører 4 mandage, hvor de 3 bedste fra hver mandag, går videre til finalen.
De 4 mandage vil blive afviklet i marts måned fra kl. 16 - 18, i
Action Center Amager Saltværksvej 6, 2770 Kastrup
Find den mandag der passer dig bedst. Udfyld en tilmeldingsblanket, som du finder i
bladstanderen i kantinen, og aflever den i postkassen ved tillidsmandskontoret, senest
søndagen før du skal køre.
Pris for deltagelse er 100 Kr. for en halv time ( normalprisen er 300 Kr. )
Vi køre om en vandrepokal, samt en 1. præmie, 2. præmie og 3. præmie til årets bedste
racerkørere.
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STORT FAMILIE BANKO FOR GATE GOURMET
SØNDAG D. 18. MARTS

Café Røllike (Kastrup Boldklub) Røllikevej 5. 2770 Kastrup
Tag dine børn, mand, kone eller andre
familiemedlemmer med til en hyggelig søndag, hvor vi
spiller banko om mange flotte præmier, sponseret af
aktivitetsudvalget og vores samarbejdspartnere.
Kl. 15 - 17. 1. halvleg. 5 spil + 1 ekstra spil
Kl. 17 - 18. Spisning.
Kl. 18 - 20. 2. halvleg. 5 spil + 1 ekstra spil
Der kan købes plader både til 1. halvleg og 2. halvleg.

Menu:
Stor buffet.
Spis hvad du kan.
Pris 65 kr. for voksne og 50 kr. for børn
Du tilmelder dig til spisning, ved at sende en sms til Per
Pedersen (30 42 68 64 ) hvor du skriver navn og antal
til spisning.
Sidste frist for tilmelding til spisning onsdag d. 14/3
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Advokathjælp
3F Kastrup har en aftale med en lokal advokat,
der kan hjælpe med medlemmernes private sager.
Undtaget er straffesager.
Advokaten har mødetid i afdelingen hver torsdag
efter aftale.
Tidsbestilling sker i afdelingen på telefon
70 300 950
Den første konsultation betaler afdelingen, resten
må du selv betale.

Kontingent og betaling 2018 (Kontingent pr. måned:)
Fuldtidsforsikret inkl. fritidsulykke og gruppelivsforsikring, uden efterlønsordning:

985,50 kr.

Fuldtidsforsikret inkl. fritidsulykke og gruppelivsforsikring, med efterlønsordning:

1.487,50 kr.

Forbundsmedlem (u. a-kasse) inkl. fritidsulykke og gruppelivsforsikring:
Ovennævnte beløb er fradragsberettigede med undtagelse af forsikringerne:

484,50 kr.
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NYT FRA
Fra ide til virkelighed.
Sidste år fik vi en bevilling på 50.000 kr. fra vores faglige klubbers fælles Hjælpekasse.
Formål: Planlægge og støtte sociale aktiviteter til glæde og gavn for GateGourmet ansatte.
Navn: AKTIVITETSUDVALGET.
Team: Jens Ole Tøttrup (transport) Preben Milbo (grydevask) Per Pedersen (vaskehal)

M/S "TUREN"( Måske Støttes Turen )
Ved sidste års generalforsamlinger i vores 2 klubber, skulle der vælges frivillige som havde
lyst til at få gang i nogle aktiviteter for medarbejderne på fabrikken. Skuffende var, at kun Per Pedersen meldte sig.
( nok fordi han selv havde stillet forslaget )
For at få sat skibet i søen, ( skibet kalder vi M/S "TUREN") fik Per hjælp af "gnisten" Jens Ole, han er dygtig til
plakater, optegnelser, udregninger og informationer.
Første opgave gik ud på at få ledelsen med i båden, så vi som G.G. One Copenhagen havde mulighed for i fællesskab,
at skabe positive oplevelser for alle ansatte. Desværre ønskede ledelsen ikke at sejle med i denne omgang.
Til gengæld dukkede Preben Milbo fra gryden op og søgte hyre på M/S "TUREN". Preben er en gammel søulk med
gang i og altid god for en fest, så han blev hyret som maskinmester.
Vi 3 søhelte mente nok vi kunne få M/S "TUREN" ud at sejle med Per som kaptajn, Jens Ole som telegrafist og
Preben Milbo som maskinmester. Vi fik lavet ansøgninger, snakkede om aktiviteter og ture, hvem, hvad, hvor mange
skal støttes?
Hurtigt fandt vi ud af vi manglede en styrmand og nogle matroser, og selvfølgelig masser af passagerer, hvis vi skulle
ud og have oplevelser. Resultatet blev at vi lod skibet M/S "TUREN" sejle i sin egen sø, og lod jer være styrmænd.
I lægger selv kursen for hvor M/S "TUREN" går hen, og hvor mange som skal med og hvornår vi sejler.
AKTIVITETSUDVALGET STØTTER og fylder brandstof på.
Det tog noget tid før budskabet brød igennem og folk forstod konceptet. Vi skulle helt frem til 30/9 før M/S ”TUREN"
var klar til sin jomfrurejse. En udflugt til Hamborg for 13 medarbejdere, hvor Novy Kaas fra treyset var styrmand og
fik 1300 kr. med på rejsen. Dejlig jomfrutur, som holdt vand, vi fik billeder retur fra oplevelsen.
Vi var nu klar til næste tur, og allerede 6/10 sejlede M/S "TUREN" rundt på kanalcafeen med 25 chauffører i højt
humør, som fik en dejlig lørdag med Kim Quistgaard som styrmand og 2500 kr. i støtte.
Brian Jensen ( kok ) var styrmand da M/S "TUREN" sejlede ud fra Rungsted Havn for at fange fisk.
Og der blev endnu en tur til tyskland med Novy Kaas som styrmand, denne gang til julemarked i Kiel for 11 deltagere.
Lenie Cruz og Raquel Puno blev styrmænd da M/S "TUREN" sejlede til Restauranthavet med henholdsvis 18 og 20
sultne passagerer. Siden gik det stærkt med ansøgninger til Restauranthavet og M/S "TUREN" har fragtet over 200
passagerer fra Gate Gourmet rundt i det Københavnske Restaurationshav i november og december. Så mange og nogle
flere gange, at AKTIVITETSUDVALGET har lavet en regel om, at man kun kan sejle med på den samme tur en gang
om året. Det var nødvendigt, da vi var bange for at alle pengene blev spist op, og da vi har ansøgninger om udflugter
med M/S "TUREN" som er godkendt til afrejse i februar og marts, har AKTIVITETSUDVALGET valgt at holde
15.000 kr. tilbage til afvikling af bryggeri tur - go-cart - bowling - familiebanko. For tænk hvis
AKTIVITETSUDVALGET ikke får flere penge til M/S "TUREN", når vi igen søger en bevilling på 50.000 kr. på de
kommende generalforsamlinger.
DERFOR, KOM TIL GENERALFORSAMLINGEN I DIN KLUB. OG STEM JA TIL EN ELLER FLERE
OPLEVELSER MED M/S "TUREN".
Vi mangler stadig væk: Gaster, matroser, kokke og styrmænd samt et par dæksdrenge som vil være med til at sikre M/
S "TUREN" sejler i den rigtige retning fremover, derfor kan du søge hyre ved at stille op til næste
generalforsamling. Desuden kan du se stemningsbilleder fra M/S "TUREN" på de følgende sider eller gætte en
ende ( røv ) fra en
tøsetur i nattehavet.
AKTIVITETSUDVALGET håber du vil være med til at bakke op om mange flere fælles oplevelser i fremtiden.

Skib o`høj fra kaptajn Per Pedersen.
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Kim Larsen

Jørgen Horn

George Hansen

Transporten

Transporten

Toldlageret

Atila B Vigira

Per Haagensen

Mads Togeby

Birthe Knudsen

Udstyr / Opvask

Lager / Varemodt.

Varmt Køkken/
Produktion

Varmt Køkken/
Produktion

Formand
Tillidsmand

Næstformand
Tillidsmand

Kasserer

Bo
Ferdinandsen
Mob 52508850

JanThomsen

Niels Boyer

Mob 61775437

Jørgen Horn

Per Pedersen

Elvira Eggertsen

Bo Vinterberg

Jens Ole Tøttrup

Jim Bekker

Irena Katzheff

Majbritt Poulsen

Kim Andersen

Per Haagensen
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RBF Klub Gate Gourmet

Flemming Carlsen, Formand/Tillidsmand
Tlf. 2217 4807
Mail: flancar11@gmail.com

Dorthe Veng, Næstformand
Tlf. 2985 5337
Mail: dorthe.veng@gmail.com

Ole Frost Nielsen, Kasserer
Tlf.4052 8698
Mail: olekok@email.dk

Birthe Knudsen, Best.med./AMR
Tlf.6139 0056
Mail: bvek@sol.dk

Brian Tommy Jensen, Best.med.
Tlf 2191 5401
Mail: post.btj@gmail.com
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Bladudvalget består af Jørgen Horn, Per Haagensen og Jens Ole Tøttrup.
Mail kan sendes til redaktionen@ggfun.dk

