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Tillidsmænd

3F

Nyt fra tillidsmændene.
Så nåede vi endeligt uge 45 hvor vi fik flyttet B2 til K42, som forløb efter planen, en
stor ros til de kollegaer som var med.
Og med småjusteringer de næste uger skal det nok komme til at køre, det er vores
indtryk at kollegaerne er glade og positive over, at vi er blevet et hus, og med det,
skulle det blive nemmere, på mange punkter.

Bo
Ferdinandsen
Mob 52508850

3F

Så fik vi sagt pænt farvel til Allan Mørch, med sidste dag d. 26/8, og fik indsat Jan
Thomsen som tillidsmand.
På et bestyrelsesmøde d.8/9 konstituerede bestyrelsen sig selv og Bo Ferdinandsen
blev indsat som formand, Jan Thomsen som næstformand for klubben.
Vi har i den forbindelse oprettet fast kontortid på tillidsmandskontoret, som bliver fra
Mandag til Torsdag fra kl.0800 til 0900 samt hver Onsdag fra kl. 1330 til 1600, så vi
på den måde rammer alle på skift.
Nu står julefrokosten snart for døren, og denne gang har vi ledelsen/funktionærer, at
holde det sammen med, hvilket vi syntes er godt, så vi lærer at kende hinanden på en
anden måde, end i det daglige, som sagt blive rystet lidt mere sammen.

Jan Thomsen
Mob 61775437

Vi har igen i år besluttet i bestyrelsen, at give en julegave på 500.- kr. til medlemmer
af de DTKGG klub samt en flaske vin med udbetaling fra d. 12/12.
RBF-gruppen har ligeledes besluttet at give deres medlemmer en julegave på 500.- kr.
Med kammeratlig hilsen
Tillidsmandsgruppen

RBF

Sundhedsforsikring

Flemming
Carlsen
Mob 22174807

Vi har en sundhedsforsikringsordning hos Mølholm, som koster ca. 100.-kr. om
måneden.
Den kan tegnes ved henvendelse på HRkontoret, og vil blive trukket over lønnen.
For yderligere information, ret henvendelse
til din tillidsmand eller HR.
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Sommerfester
DTKGG og RBF´s sommerfeter d. 2. og
9. September, blev igen en stor succes.
Grunden til at det igen blev så vellykket,
må nok skyldes det relativt store
fremmøde, af festglade kollegaer, samt de
gode rammer for festerne, som Café
Røllike kunne tilbyde.
Festudvalget havde kæmpet med at
arrangere, finde egnede lokaler, og sørge
for underholdning m.m. og uden dem var
det aldrig blevet til noget, så en stor tak
og ros til dem.

DHL Stafetten
Torsdag d. 1. September deltog Gate Gourmet sammen med
ejendommen K42, i DHL stafetten.
Palle hjalp kokken med at vende bøfferne, vejret var
pragtfuldt, drikkevarerne kolde, og resultaterne var vist også
ok.
Som noget nyt i år, var der også gå-hold, så alle burde kunne
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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
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Uddannelse.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at efteråret har budt på en del udfordringer hvad angår uddannelse og
kurser.
Normalt skulle vi nu være I lavsæson, og det er I den periode vi plejer at afvikle vores selvvalgt uddannelse.
Mange har tilmeldt sig forskellige kurser og mange har fået afslag, da de ikke kunne undværes pga. travlhed eller
underbemanding. Sammenflytningen til ONE COPENHAGEN har selvfølgelig haft indflydelse på hvor mange
som kunne frigives til uddannelse. Meldingen lyder, at frem til nytår har vi travlt I produktionen og travlt med at
komme på plads I de nye omgivelser.
Jeg har desværre måtte aflyse 2 planlagte kurser I uge 48 og uge 50 hvor to gange 14 medarbejdere skulle havde
været på bagekursus samt lære at rule sushi og lave smoothies. 40 medarbejdere har ønsket at deltage på Sushi/
Smoothie kursus, og næste gang det afvikles er I uge 1 ( 2/1 - 6/1 2017 ) her har vi 14 - 18 pladser, så jeg håber det
lykkedes at få et hold af sted, så vi kan få en god start på det nye uddannelsesår.
Uddannelsesudvalget for lufthavnen, har planlagt en række kurser som afvikles hen over året, her har du mulighed
for at tilmelde dig: Dansk -Spansk - Engelsk - Italiensk - Medicin og Grundlæggende lederuddannelse m.m.
Det aflyste bagekursus og mere sushi/smoothie prøver vi også at få planlagt til afvikling I foråret.
Alle kursustilbud med tilmeldingslister, bliver sat op på den opslagstavle jeg desværre endnu ikke har til rådighed,
men jeg håber den bliver sat op overfor tillidsmandskontoret I nær fremtid, meningen er så at du skriver dig på et
kursusønske, så jeg I god tid kan søge om frihed og virksomheden har god tid til at planlægge og erstatte dig når du
er på kursus.
Spørgsmålet er så om virksomheden er klar til UDDANNELSE I 2017 ???
Jeg ønsker alle en god jul samt et godt nytår.
Lær for livet
Hilsen Udannelsesambassadør
Per Pedersen/vaskehallen.

Træffetider
Mandage lige uger:
Tirsdage ulige uger:

08.00 - 17.00
08.00 - 17.00

Mob nr. 60 20 17 37
Ring eller kom forbi.
Per Pedersen
Uddannelsesambassadør.

Glade kursister
Disse glade 3F’ere fra Gate Gourmet, Aviator, WFS, SGH,
LSG og Post Danmark, har netop afsluttet et 3 ugers
engelskkursus, som de har taget på VUC som selvvalgt
uddannelse.
Har du også lyst til at få nye engelskkundskaber i bagagen, så
er der allerede planlagt et nyt kursus i 2017 fra tirsdag den 18.
april til mandag den 8. maj.
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Forebyg arbejdsulykker
For en virksomhed kan en ulykke medføre tab af medarbejdere og kompetencer
samt mistet udstyr og produktion.
Unge og nyansatte er de mest udsatte, og ca. 1/3 af alle ulykker sker for dem.
Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiveren sørger for en god oplæring og instruktion fra
første arbejdsdag samt tilsyn med udførelsen af arbejdet.
De fleste og mest alvorlige ulykker sker ved påkørsel på arbejdspladsen, fald og
snublen, fald fra højden, nedfaldne genstande og ved akut fysisk overbelastning, fx
ved løft. God planlægning og effektive sikkerhedsforanstaltninger kan forebygge sådanne ulykker.

Et godt psykisk arbejdsmiljø
Et godt psykisk arbejdsmiljø giver motiverede medarbejdere. Det skaber bedre samarbejde på arbejdspladsen og
gør medarbejderne engagerede og bedre i stand til at håndtere forandringer. Det bidrager til bedre trivsel og
mindre sygefravær, hvilket igen kan bidrage positivt til bundlinjen.
Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at medarbejderne ikke bliver syge på
grund af det psykiske arbejdsmiljø – og det er en god ide at gøre en systematisk
indsats: Ca. ti pct. af de ansatte oplever nemlig ofte at være stressede. Knap ti pct.
bliver udsat for vold eller trusler i løbet af et år, mens 12 pct. bliver udsat for
mobning. Faktisk viser tal, at ca. 20 pct. af al sygefravær og førtidspensioner i
Danmark skyldes problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Forebyg muskel- og skeletbesvær
Ved at forebygge muskel- og skeletbesvær fastholdes medarbejderne på arbejdspladsen. Det bidrager til mindre
sygefravær, og de menneskelige konsekvenser ved at have muskel- og skeletbesvær reduceres. Det kan have en
positiv betydning for jeres produktivitet og i sidste ende jeres bundlinje.
Arbejdsgiveren har pligt til at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for fysisk
belastende arbejde, som kan være sundhedsskadeligt. Fysisk belastende arbejde går
især ud over muskler og skelet.
Tal viser, at op mod en fjerdedel af sygefravær hænger sammen med påvirkninger af
muskler og skelet i arbejdsmiljøet.
Kilde: arbejdstilsynet.dk

Transporten har fået følgende talsmænd
Gert Wolf
Lars Hansen
Claus Christensen
Per Lilballe
Lars Henningsen

Aften / Nathold
Hovedturn
C-Turn / Børneturn
Hovedturn
Deltid / Tilkalder

Peter Skallebæk

Upcatering

Michael Stampe

Suppleant

60 15 06 38
24 63 45 02
40 72 43 87
60 14 59 82
21 22 34 83
61 65 52 04

Fast kontortid for
Tillidsmandskontoret
Mandag til Torsdag
Onsdag

Bo Ferdinandsen mobil nr.
Jan Thomsen mobil nr.

Kl. 08.00 - 09.00
Kl. 13.30 - 16.00
52 50 88 50
61 77 54 37

Kontortid ang. uddannelse.
Mandage lige uger
Tirsdage ulige uger
Per Pedersen mobil nr.

Kl. 08.00 - 17.00
Kl. 08.00 - 17.00
60 20 17 37
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Kim Larsen

Jørgen Horn

Annette Thomsen

Transporten

Transporten

Produktionen

George Hansen

Kim Bo Gjelfort

Atila B Vigira

Jørgen Kouly

Toldlageret

Lager / Varemodt.

Udstyr / Opvask

Varmt Køkken

Formand
Tillidsmand

Næstformand
Tillidsmand

Kasserer

Bo
Ferdinandsen
Mob 52508850

JanThomsen

Niels Boyer

Mob 61775437

Annette Thomsen

Jørgen Horn

Per Pedersen

Bo Vinterberg

Jim Bekker

Elvira Eggertsen

Irena Katzheff

Majbritt Poulsen

Jens Ole Tøttrup
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Bladudvalget består af Jørgen Horn, Annette Thomsen og Jens Ole Tøttrup.
Mail kan sendes til redaktionen@ggfun.dk

