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Tillidsmænd

3F B2

Nyt

fra tillidsmændene.

MBF (medarbejder betalt ferie) – aftalen er kommet i hus og er blevet lavet som en
lokalaftale, hvor man efter frivillighedens vej kan tilmelde sig til en ekstra uges ferie i
lavsæsonen.
Det bliver således, at man tilmelder sig senest d. 01/08-15 og bliver trukket hver måned 3,08
time fra d. 01/10-15.
Lokalaftalen bliver lagt frem på henholdsvis kantinen B2 samt opholdsrum på K42 til
gennemlæsning og forståelse af samme.
Allan
Mørch
Mob 22123786

3F K42

Vi oplevede desværre at der var for mange arbejdstimer svarende til 12 fuldtidsstillinger i
produktionen/trayset resten af maj måned på B2, grundet et ikke forventet opgangstal af
passager på flyafgange. Der er så fundet løsninger ad frivillighedens vej til løsning af dette
problem, stor ros til personalet i de berørte afdelinger.
Vi starter blødt op på vores lokalforhandlinger d. 19/5-15 og vi vil efterfølgende afholde
nogle fyraftensmøder, hvor vi ser frem til store fremmøder, for at høre din/jeres meninger, til
lokalforhandlingerne. Datoer for disse vil blive d.26/5 & 28/5 kl. 1500-1700 begge dage nede
i 3F.
Per og Bo har nedlagt hvervet som uddannelsesambassadører, og i skrivende stund er der ikke
noget nyt, vi afventer et udspil fra ledelsen, som har været til møde med 3F`s
uddannelseskonsulent.
Mht. vores sommerfester bliver datoerne henholdsvis d. 28/08-15 & d. 04/09-15 mere info.
om dette senere.

Bo
Ferdinandsen
Mob 52508850

Med ønske om en god sommer
Mvh.
Allan Mørch
Bo Ferdinandsen
Flemming Carlsen

RBF

Fyraftensmøder.
Der indkaldes til Fyraftensmøder
tirsdag d. 26/5 og torsdag d. 28/5 fra kl. 15.00—17.00
Flemming
Carlsen
Mob 22174807

Hovedpunkt på dagsordenen vil være de kommende lokalaftaler, så det er vigtigt med et stort
fremmøde.
Der vil også være info omkring afholdelse af de kommende sommerfester og julefrokoster.
Fyraftensmøderne bliver afholdt i 3F Kastrup, Saltværksvej 68.
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Efter Generalforsamling og efterfølgende
urafstemning, er der sket følgende ændringer i
Bestyrelsen.
Niels Boyer bliver ny kasserer efter Per Lilballe.
Bo Ferdinandsen overtager posten som
næstformand og tillidsmand på K42 efter Michael
Stampe.
Peter Thønnings træder ind som
bestyrelsesmedlem i stedet for Bo Ferdinandsen.

Formand
Tillidsmand B2

Næstformand
Tillidsmand K 42

Allan Mørch
Mob
2123786

Bo
Ferdinandsen
Mob 52508850

Kasserer

Niels Boyer

Annette Thomsen

JanThomsen

Per Pedersen

Bo Vinterberg

Jens Ole Tøttrup

Jim Bekker

Jørgen Horn

Irena Katzheff

Elvira Eggerts

Peter Thønnings

Ryanair
Ryanair nægter fortsat at indgå overenskomst for deres ansatte. De faglige klubber fortsætter kampen med
at gøre de rejsende opmærksom på, hvilke forhold de ansatte arbejder under. Der er bl.a. blevet delt flyers
ud ved terminal 2.
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Per og Bo

B2

UDDANNELSE.
Det er med stor beklagelse at vi, Per og Bo har trukket os som uddannelsesambassadører på
virksomheden, grundet vi ikke har kunnet få, den fornødne tid til at varetage disse opgaver.
Det store sociale aspekt i denne opgave er desværre gået tabt som vi ser det, men det betyder
ikke at du/i ikke forsat kan gå på efteruddannelse, da det er en overenskomstmæssig ret vi kan
benytte os af.
Det er sørgeligt at vores ledelse, åbenbart søger den uro som der kan opstå på virksomheden i
stedet for at løse dette problem, med de få midler der skulle til for at køre et
uddannelsesudvalg, hvor vi i fællesskab kunne løse de problemstillinger der måtte opstå i
lavsæsonen, mht. at bevare den arbejderstab, der igennem året er blevet brugt resurser på at
oplære, for så at fyre, når vi kommer til lavsæsonen, og måske miste kollegaer til andet job,
når man i fællesskab, kunne planlægge sig ud af problemerne.
Når man sidder og tænker tilbage på alle de positive udmeldinger, der er kommet fra
kollegaer, undervisningssteder, og især fra vores ledere, og samtidigt vide at man har været
med til at gøre en forskel i hverdagen for kollegaer, der har været på efteruddannelse, kan man
undre sig over at man vælger en linje, som vil skabe uro og frustration. Vi har kunnet se den
værdi det skaber for det enkelte menneske, og ikke mindst for virksomheden.
Vi ( Per & Bo ) og virksomheden, har i fællesskab haft en stor udfordring, siden opstarten på
vores efteruddannelsesforløb og hen ad vejen har vi også løst mange problemer, men vi nåede
desværre ikke i mål, og det kan vi kun beklage.
Men alt i alt må vi konkludere, at succeskriteriet for uddannelsesambassadørerne og deres
virke har været en overordentlig stor succes.
Uddannelsesambassadørerne.

Per Pedersen
Mob: 32470737

K 42

Bo Ferdinandsen
Mob: 52508850

Industriens
Kompetenceudvik
lingsfond:
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 uddannelse 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.

DE TIMELØNNEDES KLUB GATE GOURMET & RBF KLUBBEN

Ryanair i CPH.
Vi er alle bekendt med at investeringsselskabet, Københavns Lufthavne, har planer om at øge Kastrup lufthavns
kapacitet, fra 20 millioner rejsende årligt, til 40 millioner årligt, over de nærmeste år.
Og vi kan ikke acceptere uorganiseret
arbejde, på vores arbejdspladser, i lufthavnen.
Alligevel er det uundgåeligt at lavpris
flyselskaberne, i fremtiden vil indtage
standpladserne i CPH.
Man kan kun gisne om prisen, disse
flyselskaber betaler, til investeringsselskabet
KL. Når et flyselskab som nyligt ankomne
Ryanair vælger at åbne en base i CPH og
samtidig placerer en barak lignende bygning,
til deres personale, lige bagved GO –
Terminalen, hvor de har faste standpladser til
deres fly, forventer man ikke, som tilfældet er,
udefra at kunne øjne, indretning som minder
om sovekabiner. Er prisen for at lande med
fly, i CPH, virkelig så høj, så Ryanair
samtidig har betalt for at drive herberg, for deres personale, eller endnu værre, hvis de modtager betaling, fra deres
personale, driver et hostel, lige der hvor sikkerheden i CPH bør være i allerhøjeste beredskab. Nemlig på CSRA –
området, hvor ingen uvedkommende har adgang.
Skal vi i fremtiden vænne os til overnattende flypersonale, fra alle mulige lavprisselskaber, som vil spare penge på så
at sige alt, i tilfældigt placerede barakker, på CPH’s CSRA – område?
Hvis tilfældet skulle være, som det ser ud til, må man stille sig selv spørgsmålet:
Er det mon lovstridigt?
Jørgen Horn

Mundering / Arbejdsmiljø.
Denne sikkerhedssko er meget populær på Toldlageret, for tiden.
Den vejer næsten intet, er til at holde ud, at have på fødderne en
hel dag. Og så minder den mest af alt om en kondisko. Skoen fås
kun i sort og kan bestilles på tøjdepotet.
Skulle man have behov for særligt fodtøj, kan en rekvisition til en
værdi af 390 dkr. hentes hos HR, på lønningskontoret. De 390 dkr.
er beløbet, som Gate Gourmet dækker, ved indkøb af særligt
værnefodtøj. Dette særlige værnefodtøj køber man selv hos J.P.
Bacher, som er flyttet fra Kirstinehøj på Amager, til Brøndby. Der
afleverer man den i forvejen indhentede rekvisition og betaler det
resterende beløb, fra 390,- op til pålydende værdi, af det
værnefodtøj, som man beslutter sig for at købe.

Bladudvalget

Bladudvalget består af Jørgen Horn, Annette Thomsen og Jens Ole Tøttrup.
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Ryanairkonflikten.
Det er rart at se at flere og flere politikere melder sig ind i kampen mod Ryanair`s personalepolitik med tilhørende
social dumping.
På det sidste har KBH`s overborgmester Frank Jensen som repræsenterer 45 000 ansatte forbudt sine medarbejdere
om ikke at flyve med Ryanair i arbejdstiden.
Venstres Jens Rhode opfordre fagbevægelsen om at gå hele vejen i kampen mod Ryanair. Det handler om Den
Danske Models overlevelse udtaler Rhode.
SF`s formand Pia Olsen Dyhr skriver, hatten af for Jens
Rhode, at han forsvarer den danske arbejdsmarkeds
model. Jeg er enig. Den er unik, og den skal beskyttes. LO
hiver Ryanair i retten – GODT!
Flere kommuner her også meldt deres sympati, bl.a. Ishøj
-Brøndby-Roskilde-Ringsted-Albertlund-Ballerup-Tårnby
-Hvidovre
Bo Ferdinandsen

Vi er igen klar foran Arbejdsretten den 20. maj kl.
14.30 for at vise Ryanair, at vi står sammen mod deres
urimelige arbejdsvilkår.
Det foregår mellem 14.30 og 16.00 og alle er
velkomne.
Formanden for LO Hovedstaden, Morten Skov
Christiansen, er konferencier, og der vil være
taler fra bl.a. lufthavnsansatte.
Desuden vil der være lidt til ganen og til
smilebåndet.
Mød op og støt op om overenskomstkravet til
Ryanair foran arbejdsretten den 20. maj!
Sankt Annæ Plads 5A
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Tal ordentligt
Et opråb til nogle af vores kollegaer.
Vi er kede af den tone, som der nogle gange bliver brugt imod os der
arbejder i kantinen på B2.
Vi er jeres kollegaer og vi gør det så godt vi kan, ud fra de resurser vi
har fået stillet til rådighed.
Vi bestemmer ikke hvad den varme ret skal værre, og det kan godt være
at man er utilfreds med maden, men det kan godt siges på en pæn måde.
Man må ikke selv gå i køleskabet, af hygiejniske grunde. Mangler i
noget så spørg og vi vil hjælpe.
Hilsen
Personalet Kantinen på B2.

Nok er nok.
Nu skal vores lokalforhandlinger snart forhandles, og jeg er meget spændt på at se hvilken udmelding ledelsen vil
præsentere for os denne gang.
Det er jo almindelig brugt taktik fra ledelsens side, op til en lokalforhandling at fortælle om firmaet dårlige økonomi,
og kamp for at overleve.
Op til sidste lokalforhandlinger var der kommet en ny direktør, som umiddelbart virkede troværdig.
Han fortalte os, at GG København havde så stort et underskud, at det stod meget tæt på at blive lukket ned.
Der skulle virkelig ske noget drastisk, hvis vi skulle undgå at lukke. Men Ole havde en plan.
Hvis vi alle stod sammen, og gav et tilskud til firmaets underskud, høj som lav, 3F’er, RBF’er, HK’er,
Luftfartssektionen, ledere og direktører, ja så ville vi kunne banke så stor en del af vores underskud, at vi ville kunne
overleve.
Da noget tilsvarende blev prøvet i 2004 på Landevejen, førte det dengang til en uge lang strejke.
Men i 2013 valgte flertallet at tro på Ole’s bekymrende historie, om at vores arbejdspladser var i fare, hvis ikke vi
alle stod sammen.
3F’erne fik derfor i 2013 ingen lønstigning, vi fik derimod suspenderet den særlige pension frem til d. 30/6 2015,
forringelser på sygeløns området, forringelser for ferie afløsere, forringelser ved overarbejde samt nogle andre små
justeringer, og til gengæld fik vi SIFU’en, som jo er uden omkostninger for firmaet.
Det groteske er bare, at det viste sig kun at være 3F’erne som afgav noget til dette fælles “projekt underskud”.
RBF’er, HK’er, Luftfartssektionen, ledere og direktører kom ikke med en bøjet femøre.
Vi blev i den grad taget noget så voldsomt i røven, og det har ledelsen da også efterfølgende indrømmet.
Der er nu mindre end 2 måneder til vores lokalaftale udløber.
Det er længe siden ledelsen har afholdt stormøde, men mon ikke der snart kommer et, hvor vi for at vide at der skal
spares ?
Men hvor stor er vores tiltro til ledelsen nu ?
De små lønstigninger der har været over de seneste 10 år, er blevet modregnet af den pension som vi har afgivet de
sidste to år, og det er ikke blevet billigere at leve.
Heldigvis har jeg en fornemmelse af, at folk har fået nok nu.
Denne gang må der noget kød på bordet til forhandlingerne, hvis det skal have en chance for at blive stemt hjem.
Der er blevet pisset på os længe nok, og hvis der skal kæmpes kampe, ja så skal det være nu.
Indlægget er modtaget d. 30/3 af en kollega, som ønsker at være anonym.

