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Tillidsmænd

3F B2

Nyt fra tillidsmændene.
En vel overstået generalforsamling, som forløb stille og roligt, især roligt, da der kun var ca.
40 fremmødte. Men året 2015 har været et godt år for os, her tænker vi bl.a. på vores
lønforhandlinger samt SAS-kontrakten faldt på plads.
Et af punkterne omhandlede hjælpekassen, som har fået nye vedtægter godkendt.

Allan
Mørch
Mob 22123786

RBF skulle afholde deres generalforsamling kort tid efter D.T.K.G.G, og godkendte med et
stort fremmøde vedtægterne for hjælpekassen, så vi sammen kører efter en rød tråd.
Så er det desværre her d. 15/3 vi mister Thomas Cook, men personalemæssig ser det ud at
forløbe med naturlig afgang og uden fyringer.
TUI ser ud til at kaste lidt mere arbejde af sig end først antaget, hvilket er rigtigt positivt for
os.

3F K42

Der blev vedtaget at afholde henholdsvis sommerfest og julefest, hvor vi i år afholder julefest
for alle i GG.
Trivselsundersøgelsen er desværre gået lidt i stå, men vi forventer selvfølgelig, at der snarligt
kommer gang i det videre forløb, i de forskellige arbejdsgrupper der blev nedsat til dette
formål.
Med kammeratlig hilsen, og håb om et godt forår og en god sommer.
De 3 tillidsfolk

Bo
Ferdinandsen
Mob 52508850

RBF

Valgresultatet af medarbejdervalget til bestyrelsen for
Gate Gourmet Denmark ApS
Bo Ferdinandsen: 136 stemmer
Flemming Carlsen: 112 stemmer
Bent Dahl: 77 stemmer

Dermed er Bo Ferdinandsen og Flemming Carlsen valgt, som selskabsrepræsentanter i
bestyrelsen for Gate Gourmet Denmark ApS.
Jørgen Horn og Annette Thomsen er valgt ind som suppleanter.

Julegaver
Flemming
Carlsen
Mob 22174807

Til de kollegaer som endnu ikke har fået udbetalt deres julegave fra klubben vil vi
gøre opmærksom på at vi stopper med udbetalingen d.1/4-2016, så kom ud af
busken jer der mangler, så vi regnskabsmæssigt kan få det afsluttet.
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DTK Generalforsamling 2016

MARTS 2016

Den 25 februar afholdt De Timelønnedes Klub, deres årlige generalforsamling.
Formanden Allan Mørch holdt en fyldestgørende årsberetning for året der var gået. Per Pedersen fortalte om hvordan
det var gået på uddannelses området.
Herefter var der fremlæggelse af klubbens regnskab, som detaljeret blev gennemgået af kasserer Niels Boyer.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte.
Der var indkommet 5 forslag. De omhandlede sommerfester, Julefrokoster, ændring af klublove, vedtægter for
hjælpekassen, samt forslag til donationer fra Hjælpekassen. Alle 5 forslag blev vedtaget.
Allan Mørch var på valg, og blev genvalgt.
Der var der 5 bestyrelsesmedlemmer på valg, som alle genopstillede ( Elvira Eggertsen, Irena katzeff, Jørgen Horn
Petersen, Jim Bekker og Peter Thønnings ). Herudover opstillede Majbritt Poulsen fra madvarepakningen og Per
Haagensen fra lager/varemodtagelse.
Hermed er der 7 opstillede til de 5 bestyrelsesposter som er på valg. Dette medfører, i henhold til klubbens
vedtægter, at valg til bestyrelsen skal til skriftlig urafstemning blandt medlemmerne.
Efter generalforsamlingen var der lækker mad og social hygge.

Julefrokost
Klubbernes (DTK-GG og RBF) julefrokoster 2016 blev afholdt på Rosie Mcgee.
Der har været mange positive tilbagemeldinger.

Lungedag
i Gate Gourmet
På lungedagen den 18. november 2015 fik
212 personer i Gate Gourmet målt deres
lungefunktion. Der var aktivitet og nogle
gange en smule kø.
8 blev opfordret til at søge læge. 173 havde
normal lungefunktion.
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Arbejdsmiljø .
Bo Ferdi a se og Jørge Hor har hat ko takt il P. E. Poul Erik Ha se , alias "Sø a de ", so var
udsat for e arbejdsulykke, sø dag d. 9/
, hvor ha faldt
eter ed fra e lyver, og ko sle t il
skade.
P. E. er hje
e og i klar bedri g, og skal il e u dersøgelse, so forhåbe tlig viser, at ha skal have de
akkekrave af, so ha har båret, side ulykke .
E dvidere starter ha sa idig i et forløb ed fysioterapi, og håber på, s art at ku e ve de
ilbage.
Ha hilser alle kollegaer og takker for de o sorg der er vist, i forbi delse ed hele
forløbet.
Horn

Bladudvalget

Bladudvalget består af Jørgen Horn, Annette Thomsen og Jens Ole Tøttrup.
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Arbejdsglæde!
Dårlige ledere skaber frygt. Gode ledere skaber glæde.
Når arbejdsdagen er præget af stramme deadlines og massivt overarbejde skabes følgende frygt blandt medarbejderne.
Dette er ikke fjernt fra hverdagen på mange danske arbejdspladser, hvor medarbejderne kan frygte den næste fyringsrunde
(uden tilsvarende nedgang i mængden af opgaver), den næste meningsløse organisationsforandring, den næste opsang fra
topledelsen om at de ikke løber hurtigt nok og meget andet.
Nogle ledere dyrker sågar frygten og tror at ingen udvikling kan skabes uden en “Brændende Platform”, hvor den nuværende
tilstand er så ubehagelig/farlig at medarbejderne oplever et kæmpe pres for at gøre noget – lige meget hvad.
Problemet er, at langvarig frygt har massive menneskelige omkostninger. Konstant bekymring på arbejdet farver ikke kun
arbejdsdagen men også hjemmelivet og kan over tid ødelægge både karrieren, parforholdet og helbredet. Og samtidigt har det
en katastrofal indflydelse på medarbejdernes produktivitet. Undersøgelser viser at bange medarbejdere er mindre kreative,
mindre lærenemme, mere selviske, mindre hjælpsomme, mindre glade, mere mistroiske og mindre produktive. På en
frygtsom arbejdsplads lærer man heller ikke af sine fejl, man bruger energien på at skjule sine fejl eller give andre skylden for
dem.
For at skabe et sundt arbejdsmiljø, bør lederen lære at tage imod dårlige nyheder fra medarbejderne med et smil. Hvis
en medarbejder fortæller, at den opgave han/hun troede han/hun kunne udføre på kort tid og det ender med at tage længere
tid, er det lederens rolle at smile og sige “Tak fordi du sagde det.”
En mere naturlig reaktion er nok at se forpint ud og snerre noget i retning af “Nu igen – hvorfor kan vi aldrig få ting gjort
færdige til tiden” men den reaktion skaber netop frygt og gør det mindre sandsynligt, at man fremover hører dårlige nyheder
fra medarbejderne. At smile og sige “tak” mindsker frygten og betyder at man bedre kan lære af det der er gået galt.
Så en af lederens vigtigste roller er altså at pumpe frygten ud af lokalet.
Men hvordan gør man det i praksis?
Her er 4 konkrete bud på ting ledere kan gøre, som reducerer frygten.
1
Hav en positiv vision. I stedet for den brændende platform bør man sammen med medarbejderne definere den positive vision
for arbejdet. Noget alle er enige om, at det er værd at arbejde for og som man sammen tror på man kan nå. Desuden bør man
sammen løbende overvåge og fejre fremskridt på vej mod visionen. Det giver håb i stedet for frygt.
2
Giv konstant feedback. Det skaber frygt og usikkerhed, når man aldrig hører om det arbejde man laver er godt eller skidt.
Derfor bør man konstant fortælle medarbejderne hvad de gør godt og hvad de kan gøre bedre. Og undersøgelser viser at kritik
rammer os meget hårdere end ros, så man kan med fordel overkommunikere det positive.
3
Skab gode relationer. Hvis medarbejderne ved, at man kender dem, forstår dem og sætter pris på dem som medarbejdere og
mennesker oplever de en følelse af gensidig respekt og tillid, der skaber tryghed og ro i stedet for frygt. Det kræver at man
har tid til sine folk og at man helt grundlæggende og oprigtigt interesserer sig for dem. Man kan ikke lede mennesker, man er
ligeglad med.
4
Skab arbejdsglæde. Forskningen i positiv psykologi viser, at positive følelser (f.eks. følelsen af arbejdsglæde) ganske rigtigt
er kortvarige, men at de stadig har en langsigtet effekt. Hvis medarbejderne ofte oplever positive følelser på jobbet øger det
både deres kapacitet og kompetencer på længere sigt og giver dem større modstandskraft overfor negative hændelser og
problemer på arbejdspladsen. Kort sagt: Glade medarbejdere er bedre til at håndtere modgang og frygtsomme medarbejdere
giver meget hurtigere op.
Ingen af disse 4 ting er lette at gøre på en travl arbejdsplads, men gevinsten er klar. En ledende ekspert beskriver det således:
“Når teamet føler sig sikre, kan de stole på hinanden. Når de stoler på hinanden kan de samarbejde. Og med samarbejde
kommer innovation, kreativitet, fantasi og energi.”
Kilde: Arbejdsglæde.nu
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UDDANNELSE.
Så kom vi gennem vinteren og de første tegn på forår titter frem . Vi har haft travlt i alle
afdelinger trods lavsæson og det er jo herligt, ingen fyringsrunder og timer til
deltidsansatte og tilkaldere. Alt i alt positivt.

Per Pedersen

På uddannelsesfronten har der også været heftig aktivitet henover vinteren.
Mange af jer har vist stor interesse for selvvalgt uddannelse ( og tak for det ) Faktisk har så mange ønsket at
komme på kursus, at det har givet en del udfordringer i forhold til planlægning og bemanding.
Den har dog fået max. gas i de fleste afdelinger og stor ros til ledere- mellemledere og HR. Afd. for at være
imødekommende og udvise stor fleksibilitet, også selvom vi har haft travlt og til tider har været
underbemandet, så er det dog lykkedes, at opfylde mange af jeres ønsker om uddannelse.

5 medarbejdere

Spansk undervisning

6 uger

= 30 uger uddannelse

24 medarbejdere

Dansk undervisning

10 uger

= 48 uger uddannelse

22 medarbejdere

Bagning og søde sager 2 uger

= 44 uger uddannelse

10 medarbejdere

EU-opkvalfikation

1 uge

= 10 uger uddannelse

4 medarbejdere

Stort kørekort

6 uger

= 24 uger uddannelse

2 medarbejdere

Vagtkursus

4 uger

= 8 uger uddannelse

1 medarbejder

Lederkursus

3 uger

= 3 uger uddannelse

7 medarbejdere

Truck

1½ uge

= 10 uger uddannelse

1 medarbejder

Hænger

4 uger

= 4 uger uddannelse

1 medarbejder

Kran

2 uger

= 2 uger uddannelse

91 medarbejdere har fra uge 42 til uge 10 brugt på selvvalgt uddannelse i alt 211 uger uddannelse.
Svarende til 7800 timer eller 4 fuldtidsstillinger i et år. Godt gået , vi er med til at gøre en forskel, så vi kan
bevare arbejdsstyrken og frigive timer til deltids og tilkaldere, og så gør det jo ikke noget vi også bliver
klogere undervejs.
Med foråret går vi også mod lysere tider. Virksomheden er begyndt at ansætte flere folk og planlægningen
for højsæsonen er i fuld gang, således også på uddannelsesområdet.
Mange af jer som endnu ikke har fået jeres uddannelsesønsker opfyldt, prøver vi at planlægge henover
sommeren, så i kan komme af sted til efteråret. ( lavsæson ) Enkelte skal dog på allerede planlagte kurser
hen over sommeren , og viser det sig at vi i perioder er for mange i forhold til produktionen, kan
kursusaktivitet blive en del af løsningen. Positivt.
Fortsættes
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UDDANNELSE.
Jeg har fået bevilliget 1 dag om ugen til uddannelsesarbejde :
Mandag (lige uger ) kontortid: K 42 8.00 – 12.00
Tirsdag ( ulige uger) kontortid: K 42 8.00 – 12.00

B2 13.00 – 17.00
B2 13.00 – 17.00

Per Pedersen

Over 350 ansatte med ret til selvvalgt uddannelse, giver en del at se til. En masse spørgsmål og mange
udfordringer, som er næsten umuligt at nå indenfor den tid jeg har fået til rådighed, og med den store
interesse bruger jeg en del fritid og mange af mine pauser på at snakke uddannelse og besvare spørgsmål
Helt fint og fred med det , så længe jeg har lysten og vi sammen gør en forskel.
Men Men Men i må virkelig lære at respektere, at når jeg er på arbejde i vaskehallen, så er jeg på arbejde.
Flere medarbejdere og arbejdsledere har gjort mig opmærksom på at jeg har fået bevilliget tid til uddannelse,
og så skal uddannelse foregå i det berammet tidsrum og ikke i arbejdstiden, da det bryder forstyrrende ind i
produktionen. Fair nok . Så brug min kontortid og læg vejen forbi eller ring for nærmere aftale. Tlf. 32 47
07 37 Du kan også ringe til uddannelseskonsulent Michael Friss 3F Tlf.. 88 92 68 69. Han har ofte svaret og
er en god støtte på uddannelsesområdet

”Den digitale borger”
Flere af jer har efterlyst COMPUTER – IT KURSUS og endelig sker det i samarbejde med TEC på
Frederiksberg har vi fået et 2 dages kursus planlagt kun for Gate GOURMET ansatte. Vi skal bruge 20
medarbejdere pr. hold . Første kursus afholdes tirsdag 26/4 – onsdag 27/4 2016.
Et kursus som henvender sig til den utrænet , let øvet og jævnlige it-bruger der ønsker nærmere kendskab til
hvor de står i forhold til den digitale verden og hvordan de kommer videre.
Dag 1: Kendskab til E-mails, E-boks, Netbank, internetsøgning, hjemmesider, NemID og jobsøgning m.m
Dag 2: Fordybelse. Hvor står du nu? Hvad har du brug for at lære? Hvornår og hvordan kommer jeg videre.
Præsentation af kursus samt tilmeldingsliste er hængt op på de respektive opslagstavler rundt i
virksomheden.
Har det din interesse så skriv dig på. Sidste tilmeldingsfrist er fredag 8/4 2016
Jeg slutter med at takke for jeres opbakning på uddannelsesområdet og håber i kan holde fast i den spirende
optimisme og gode stemning man mærker når man kommer rundt i de fleste afdelinger.
Husk foråret er lige rundt om hjørnet og lysere tider er på vej
Vi ses derude!
Med venlig hilsen Per Pedersen.
Uddannelsesambassadør.
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Medarbejder profil

GG’ eren.

Efter 37 år i vaskehallen, vandt Susan Beckerlee for første gang en gave, i firmaets julegavelodtrækning.
Susan er en livlig kvinde med ben i næsen. Hun er vokset op i Kent, lidt syd for London, England, hvor hun
påbegyndte en sygeplejerskeuddannelse.
Susan kom til Danmark i 1976 og startede med at arbejde i SAS kantinerne. Hun har været gift og har sin yngste
datter med Steven Beckerlee, som er pilot i dag, søn af rockidolet Franz Beckerlee, fra hedengangne Gasolin, derfra
bærer hun og hendes børn stadig efternavnet.
Efter at have født sin første af 3 døtre, hun har ligeledes 3 børnebørn, en dreng på 3 år og to piger på henholdsvis 8
og 13 år, har Susan siden 1979 arbejdet i vaskehallen, efter en kort, men hård periode på nathold i anretningen. I
SAS Catering, SAS Servicepartner, i et topmoderne flykøkken i Gate Gourmet, så i LSG, med en hård opstart, med
stort kaos i starten, hvor alt blev sendt ud af huset, for at blive vasket og nu igen i Gate
Gourmet er Susans arbejdsliv gået støt og stabilt.
Hun synes at det er sjovt at tænke på, at mange af hendes nuværende kollegaer er børn
eller børnebørn af tidligere kollegaer. Tit møder hun og hilser på nogen på gaden, som
tidligere har været ansat i cateringen.
Nogle af de ting, der huskes fra ”dengang”, er den manglende hygiejne. Der var
kakerlakker mange steder, bl. a. ved sodavandsmaskinen i kantinen. Det var helt
normalt at portene stod åbne til vaskehallen, på Flyvervej, så der kunne komme luft
ind i lokalerne. Dette gav adgang til at fugle frit kunne flyve ind. Så der var også katte.
Nogle gange, når man f. eks. trak en kasse sukker ud af reolen, i ”udstyret”, hvor
Susan var en overgang, i forbindelse med vaskehallen, kunne der vrimle kakerlakker
frem.
Tonen har til tider fulgt med det hårde arbejdsmiljø. Og det er hændt at Susan har
arbejdet sammen med nogle personer, som har talt virkelig hårdt til sine kollegaer.
Men når hun så lærte dem bedre at kende, fandt hun ud af, at det var alle der blev talt
hårdt til. Og så blev det ligesom accepteret. Arbejdet i vaskehallen har altid passet
hende fint, da man har en arbejdsdag med travlhed, i et til tider hektisk miljø.
Sammenholdet, kollegaerne imellem er, og har altid været noget helt specielt.
Susan har tidligt i livet sat sig et mål om, at skulle besøge forskellige dele af verden. Caribien har været godt besøgt.
Nepal og Bhutan er næste mål, til marts 2016, rejsen er allerede booket. Hun mangler nogle få steder, bl. a. Alaska
og Grønland, før dette er fuldendt. Dette har nemt kunne opnås, da vi tidligere havde fordele ved at kunne købe
flybilletter med gode personalerabatter. Desværre er disse fordele forsvundet, i takt med at SAS har skiftet Catering
udbydere så mange gange. Hun ærgrer sig ligeledes over, at kunne kigge tilbage på en lang og travl karriere, i
Catering branchen, uden at komme i betragtning til nogen form for anerkendelse, i kraft af et jubilæum. Dette
grundet skiftende kontrakter, mellem forskellige udbydere.
Susan cykler fra hjemmet, på Christianshavn, hver dag til og fra arbejde og har gjort det, lige siden hun fik børn, for
som hun siger, man er nødt til at gøre tingene selv og så er det nemmest på en cykel. Susan vil ikke have en el –
drevet cykel, men havde engang en Christianiacykel, hvor en ulykke gjorde at hun kom til skade med skulderen,
desværre mens hun cyklede med et af sine børnebørn. Hun kommer jævnligt i træningscenter og holder kroppen i
gang. Igennem de seneste 4 år har hun vinterbadet om morgenen, dog ikke når hun har dagvagter. Hun står tidligt op
hver morgen og får noget ud af dagen.
Til sommer 2016 modtager Susan sit efterlønsbevis, men da hun ikke er dansk skal hun have været i arbejde i
Danmark, i minimum 40 år, ellers går det ud over hendes pensionsudbetalinger. Hun glæder sig til at kunne forlade
arbejdsmarkedet, så hun kan få større glæde af sine børnebørn. Slidgigten har nemlig også meldt sin ankomst og gør
sit til at hun er begyndt at reflektere over sin fremtid.
Af Jørgen Horn

