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Tillidsmænd 

DE TIMELØNNEDES KLUB GATE GOURMET & RBF KLUBBEN 

Nyt fra tillidsmændene. 
 

 

Håber i alle har haft en god sommer og nydt det dejlige danske sommervejr.  
 

Til jer der ikke har været på sommerferie endnu, må vejrguderne være med jer.  
 

Det har været en meget travl sommer, vi har været igennem. Faktisk er det den mest travle 
sommer vi nogensinde har haft i cateringens historie, og der er blevet sat adskillige rekorder, 
med antal producerede måltider. Der er blevet ansat 51 nye medarbejdere siden Januar 2017, 
og der vil blive ansat yderligere kollegaer frem til den 15/12. 
 

Efter at vi er kommet under samme tag i One Copenhagen, er der ved fødslen også fulgt en 
del børnesygdomme med, som vi nok aldrig helt fik kureret, før den travle sommersæson for 
alvor gik i gang. Det har vi lidt under hele sommeren, med en meget stresset hverdag, mangel 
på varer i produktionen, samt mangel på aftaler mellem de forskellige afdelinger. Dette er 
desværre er mundet ud i en del forsinkelser i løbet af sommeren. 
 

Gate Gourmet (ledelsen) har anerkendt at der har været mange udfordringer denne sommer 
og vil i nærmeste fremtid lave en række tiltag, der skal gøre at vi får rettet skuden op, så vi er 
klar til næste store udfordring der ligger lige rundt om hjørnet, nemlig at Emiraterne starter 
op d. 12 oktober.  
 

Vi håber på at ledelsen vil gøre brug af vores kompetente og erfarne medarbejdere, til 
sammen at finde en løsning på de problematikker, der nu engang gør at vi ender ud i et 
slutprodukt som alle kan stå inde for.  Vi vil meget gerne sammenarbejde for at få en bedre 
og sundere arbejdsplads.  
 

Til slut vil vi med tristhed i stemmerne skrive, at vi har haft tre kollegaer der er gået ned med 
stress. De seneste tre uger er seks af vores kollegaer kommet op på tillidsmandskontoret med 
tårer i øjnene og har fortalt at de snart ikke kan klare det pres der bliver lagt på dem. Og vi 
oplever på dagligbasis at kollegaer kommer til os og beretter om en ustruktureret og presset 
arbejdsdag.  
 

Kære ledelse dette er et sygdomstegn som vi øjeblikkeligt forventer en løsning på.  
 

Pas på jer selv og hinanden derude.  
 

Med kammeratlig hilsen tillidsmændene.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast kontortid for Tillidsmandskontoret (3F) 

Mandag til Torsdag Kl. 08.00 - 09.00 

Onsdag   Kl. 13.30 - 16.00 
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LOTTOKLUBBEN "ROULETTEN" INFORMERE 
 

Side  Da ske Spil satte rækkeprise  på lotto op til  kr pr. række, har vi spillet lotto sa e  I  klu er ed 

 deltagere I hver klub ialt = 8 deltagere. 
KLUB  spiller for  kr o  uge  I  uger =  kr. 
KLUB  spiller for  kr o  uge  I  uger =  kr 

KLUB  spiller for  kr o  uge  I  uger =  kr 

 

Vi har u spillet  ru der eller  uger ude  de  STORE GEVINST, e  åde KLUB  og  har været tæt 

på ogle pæ e . præ ier.   forkert tal på rigtig række  Dog har hver ru de spillet pe ge hje  til de  vi dertal I 
åde KLUB  og KLUB . 

KLUB  halter lidt efter . 
Efter  ugers spil i KLUB  har  forskellige deltagere vu det  kr på uge s tillægstal.  forskellige deltagere 
har vu det  kr eller  kr so  vi dertal. Ialt  forskellige vi dere på  uger ud af  deltagere.  heldige 
deltagere har vu det  ga ge. 
BRIAN HOLM hauffør  topper liste   kr på r  

 

Efter  ugers spil I KLUB  har  forskellige deltagere vu det  kr på uge s tillægstal og  forskellige 
deltagere har vu det  kr eller  kr so  vi dertal. Ialt  forskellige vi dere på  uger ud af  deltagere,  
heldige deltagere har vu det  ga ge. 
VIAN SAWANI  udst r   kr på r.  topper her. 
 

Efter  ugers spil I KLUB  har  forskellige deltagere vu det  kr på uge s tillægstal. 
I ge  I KLUB  har vu det på vi dertal, da KLUB  ku  har  kr I vi derpulje . i .  kr udløser pulje  

 

Næste  halvdele  !!!  
 ud af 8 deltagere har fået skrevet deres av  og tal  so  vi dere på i fo-skær e e 

i de for  uger. 
Så hvis du er i de  halvdel so  e d u ikke har fået dit av  og tal på tavle , så hav 
tål odighed. 

 tidligere deltagere har alle åtte sa de at så s art de stod af og solgte deres tal så ko  tallet 
ud so  tillægstal uge  efter, ærgeligt og u derligt, e  FRU FUTUNA ka  være lu efuld, så vi 
hå er hu  s art s iler til e  af KLUBBERNE. 
 

LOTTOKLUBBEN ROULETTEN har pt. ikke flere deltagere på reserveliste . Så e spillere søges til ledige tal hvis 
ogle ø sker at stoppe efter æste ru de. Vi skal helst være  edle er i hver KLUB hvis vi skal u dgå at 

redu ere præ ier e. 
Er du a sat eller are har ve tet på det rette tidspu kt til at være ed i e  af KLUBBERNE, så ko takt PER 
PEDERSEN  vaskehal       

Du ka  også vælge at dele et tal ed e  kollega eller deltage i flere klu er hvis du har råd. 
HUSK det koster det sa e so  hvis du kø er e  l lotto o  uge  at være ed i KLUB  og illigere i de to a dre 
KLUBBER, e  ha e  for gevi st er størst år vi spiller sa e  og så har vi  i hver klu  so  vi der hver uge på 
tillægstallet. 
 

HUSK hvis du ikke spiller vi der du ikke. 
 

 

 

LOTTOKLUBBEN ROULETTEN ØNSKER ALLE DELTAGERE HELD OG LOTTO FOR 



 

 

 

Hold styr på dine timer 
 

Jeg skriver denne artikel, i håbet om, at du som min kollega, ikke bliver udsat for det samme som mig. 
 

Men først lidt fakta : 
 

Alle fastansatte optjener timer (ferie-feriefri-e timer-k timer og måske også medarbejder betalt ferie timer og 
senior ferie timer) i indtjeningsåret 1/1-31/12 20??, til afholdelse året efter 1/5 20??- 30/4 20??. 
 

Og du har pligt til selv at holde styr på dine timer. Dette kan du gøre ved at trykke F3 ved chip ind/ud 
terminalen, læg dit kort på og brug pile tasterne eller endnu bedre, henved dig til ”timeguruen” Chenet Stougaard i 
HR. Hun har fuldstændigt styr på det. 
 

Men hold øje med dine timer og specielt i slutningen af afholdelsen af ferie året (1/10-30/4). Her kan det gå galt, 
hvis din leder, ikke har det korrekte tal på dine manglende afholdte timer og du bliver bedt om tvunget, at afholde 
de sidste opsparede timer. 
 

Den sidste del af min sandfærdige historie er ikke speciel. Derfor starter jeg med den. 
 

Min leder tvang mig til at afholde timer, som han mente, jeg havde for meget. Jeg spurgte flere gange kritisk ind 
til det antal timer, han mente jeg skulle afholde, men han fastholdte, at jeg skulle afholde dette antal timer og det 
gjorde jeg så. Resultatet af dette er, at jeg nu er i minus med 14 timer. 
 

Den første del af min sandfærdige historie mener jeg er unik, jeg vil ikke udelukke at det er sket før. 
 

Jeg bruger nogle af mine opsparede timer i uge 11 og tager til Lalandia med min søn (fed tur i øvrigt).  
Jeg møder mandag morgen uge 12 og konstaterer at jeg ikke står til at møde på vores dagsplan, ej heller på vores 
ugeplan. Jeg konfronterer min leder med dette og han fortæller mig at jeg jo har ferie i ugerne 12+13. Jeg har bedt 
om ferie i ugerne 16+17. Ikke 12+13. Min leder siger at han ikke ved hvem der har sat mig på ferie i ugerne 
12+13, men at jeg skal afholde dem, da han har sørget for afløsning for mig. Jeg konstaterer at selv om timerne i 
ugerne 11+16+17 (som jeg jo har bestilt), er trukket fra, har jeg ikke nok timer tilbage, til at afholde ferie i ugerne 
12+13. Han fastholder, at jeg skal afholde, de timer, som han mener, jeg mangler at afholde. 
 

Jeg afholder derfor disse timer, han mener, jeg har til gode, med det resultat, at jeg i dag står med et minus på 14 
timer. 
 

Konklusion: 
) Stol aldrig på di  leder, år vedko e de vil tvi ge dig til at afholde rest ti er. 
) Hold selv reg skab ed di e optje te ti er. 
) Er du i tvivl? Gå til ”ti egurue ” Che et Stougaard i HR. 
) Det er bare ikke i orde . 

 

Skrevet af Per Haagensen. 
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Medarbejder profil 
 

 

 

Peter Thønnings bor i hjertet af Kastrup, sammen med Helle og deres søn Oliver. Datteren 
Sarah flyttede hjemmefra i 2015. Han begyndte i et sommerjob, i 1987, hos Aerochef, 
senere Gate Gourmet, som charterchauffør i highloader gruppen  på Amagerlandevej.  
Efter en kort periode i Posten, indgav han sin opsigelse pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø.  
Peter har opnået at blive fejret i kantinen på Amagerlandevej, ved sit 25 års jubilæum i 
2012, og i 2017 har han haft kontinuerlig ansættelse i cateringen i københavns lufthavn i 30 
år. Han har regnet sig nogenlunde frem til at skulle have handlet ca. 50.000 flyvemaskiner, 
indtil starten af november 2016. 

Han har haft fast nattearbejde i en lang periode ”på Landevejen” og har stadig mange minder derfra, samt nogle 
gener i form af smerter i skuldre og arme pga. de mange tunge løft af bokse og skubben og trækken af tunge trolleys. 
 

 

Da Peter begyndte at køre highloader, kørte man udenom hegnet, omkring lufthavnen og 
ind ad en port, hvor man bare vinkede til vagten, der sad i porten. Meget har ændret sig 
siden da. Sikkerheden i Københavns lufthavn, faktisk i lufthavne i hele verden er blevet 
skærpet til det yderste. Hvis man ikke har en gyldig årsag til adgang i lufthavnen, kommer 
man simpelthen ikke ind. Før i tiden var registreringen af bl.a. toldfri varer, til og fra 
toldlageret meget skærpet og der var styr på processerne. Toldpapirer skulle udfyldes og 
være afstemt og ”Spritsættene” skulle passe i nøjagtigt antal. I dag kan det hænde at det 
bliver lidt tilfældigt mht. antallet, som bliver afleveret, hjemme på ”Toldrampen”. Mht. 
madspild kunne man opnå nogle ordninger, med genbrug af nogle råvarer. Men det har 
sundhedsmyndighederne sat en stopper for. 
 

 

Af sjove minder erindrer han specielt en episode, hvor han var sendt ud til et af Sterlings Caravellefly med noget 
upcatering. Han mærkede godt nok at det rykkede lidt i flyet, imens han var ombord. Det var helt normalt. Men da 
han så sig omkring, var dørene lukkede og flyet bevægede sig ud af 
rullevejen. Så han måtte gøre kaptajnen opmærksom på, at han helst 
ikke skulle flyve med. Det måtte kaptajnen give ham ret i og 
handlede resolut, ved at standse flyet, køre trappen ned til jorden og 
sætte Peter af, ude midt på rullevejen, så kunne han jo bare gå 
tilbage. Den var nok ikke gået i dag, med al den sikkerhed, man 
oplever i lufthavnen. Han er overbevist om, at hvis det var sket på et 
Continentalfly, hvor upcateringen afleverede en enkelt boks hver 
dag, i sidste øjeblik, så havde han været nødt til at flyve hele vejen 
med til USA. Gad vide om virksomheden havde udbetalt 
overarbejde, for den tur……. På Atlanticflyene til Færøerne holdt 
stewardesserne sig ikke tilbage med at opfordre til at man tog med 
på en tur derop. De skulle nok betale for opholdet. 

 

Fortsættes på næste side    
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GG´eren fortsat. 
 

 

 

Peter har haft forskellige makkere, at køre sammen med, igennem alle disse år. Inden 
han begyndte at køre sammen med sin nuværende makker, Lasse, som han har kørt 
sammen med tidligere, kørte han med Bjarne i 6 år. Han mener at det er uundværligt at 
have en fast makker, når man kører i lufthavnen, fordi arbejdet foregår i højt tempo og 
man supplerer hinanden bedst, når man har indgående kendskab til hinanden. 
 

 

Mht. personalepleje mærker man at tiderne har forandret sig. Der bliver f.eks. ikke sat 
tid af til at finde ud af om nogle af kunderne ønsker at sælge billigere rejser til de 
ansatte i cateringen. Det havde man folk til at tage sig af, før i tiden. I dag kan man 
opnå at få advarsler, hvis man bare træder et skridt forkert. Tempoet er skruet helt i 
vejret. Og vi kan sgu snart ikke løbe hurtigere. 
De 2 ”Cateringgiganter” i Københavns Lufthavn har altid bekriget hinanden, fordi konkurrencen har været 
kæmpestor. Nu ser det ud til at den ene har kapituleret og er ved at dreje nøglen om. Det mener Peter ikke er særligt 
sundt for konkurrencen. 
 

 

Peter har været bestyrelsesmedlem i den faglige klub, på Landevejen. 
Og på et tidspunkt blev han valgt som kasserer, i GG`s 
Idrætsforening, som talte medlemmer fra alle faggrupper i 
virksomheden. Idrætsklubben blev desværre ophævet i 2013, da 
tilslutningen til idrætsarrangementer var for lille. De indestående 
midler blev udbetalt til de enkelte medlemmer. Og de 
træningsmaskiner, klubben havde investeret i, blev foræret væk til en 
amerikansk fodboldklub, hjemmehørende i København. Han erindrer 
en ishockeyturnering, klubben var tilmeldt og vandt, henover en 
vinter. Han vil gerne medvirke til at arrangere en aften, for 
kollegaerne, hvor man kommer ud og spiller ishockey. Han prøvede 
det i tiden med Aerochef, hvor han stod på mål. Det var ikke den 
nemmeste opgave, han har påtaget sig. Det kunne også være sjovt at 
starte nogle golfarrangementer op.  Han ved at vi ligger inde med 

adskillige pokaler, fra forskellige idrætsarrangementer, som vel egentlig fortjener at blive udstillet i et glasskab, et 
sted i virksomheden. 
 

I øjeblikket er Peter sygemeldt, da han har fået nervebetændelse i hænderne. Dette 
bevirker at han ikke kan holde fast på ting. Han taber f.eks. tallerkener og en liter 
mælk ud af hænderne. Han går til en masse undersøgelser. Lægerne prøver at 
finde ud af, hvad de kan gøre. Han skal i en behandling, hvor de sætter elektroder 
på Peters arme, for at bane vej igennem nervebanerne til hans hænder. Via 
samtaler med Martin Petersen (Manager for Transporten) har de prøvet at finde på 
noget at lave til Peter. Men det er svært, når man ikke kan holde fast på de ting 
man bærer. Så ventetiden er lang og for tiden hans værste modstander. 

 

Jørgen Horn 
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En stor ros til alle arbejdsmiljørepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer, 
uddannelsesambassadører, festudvalg og talsfolk.  I kan klappe jer selv på skulderen fordi I 
de sidste 8 måneder tilsammen har præsteret: 
 

- Hindring af 18 fyringer i forbindelse med sammenlægningen til ONE CPH 

- Et brag af 2 julefrokoster 
- 2 svært underholdende sommerfester  
- Lottoklub 

- Oprettet et aktivitetsudvalg 

- Procentmæssigt flest på selvvalgt uddannelse af alle under 3F Kastrup 

- Per Pedersen har fået aktivprisen i 3F (godt gået Per) 
- Sluppet for 7 fyringer i lavsæsonen ved at lave rokade blandt afdelingerne  
- Fået trukket en ufattelig dårlig tørn tilbage i vaskehal, udstyr og bestik 

- Kørt efter reglerne kampagne i chaufførgruppen  
- Alle bokse er kommet på boksvogne på SAS Wide Bodys (oversøisk)  
- Der er kommet talsfolk i alle afdelinger 
- Der er blevet fast kontortid på tillidsmandskontoret  
- Der er kommet ugebrev 

- Har haft arbejdsmiljørepræsentanter på endagskursus i 3F Kastrup 

- Arbejdsmiljø har fået mere tid 

- Har fået tillidsmandstid med i AMO (arbejdsmiljøorganisationen)  
- Arbejdsmiljø har fået et kampagneudvalg som skal sikre et bedre arbejdsmiljø  
- Bestyrelsen har været på samarbejdes og kommunikations kursus  
- Det lykkedes os sammen, at få sendt en medarbejder på seniororlov  

                                                                                                            Tillidsmændene  

 

 

Der kommer generationer nu, som 
slet ikke forstår, hvad det er for 
noget guld, de står på, når de siger 
nej til fagbevægelsen og agerer 
som deres egen lykkes smed. 
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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. 

Gratis adgang til 
Arbejdermuseet. 
Som medlem af 3F får du gratis entré på Arbejdermuseet. Du kan 
også tage din ægtefælle og dine børn med gratis. 
 

Når du er medlem af 3F, får du en række medlemsfordele. Hos 
Arbejdermuseet i København har du og din familie gratis adgang. 
 

Det eneste, du skal huske, er dit LO-pluskort eller anden 
dokumentation for, at du er medlem af 3F. 
 

Arbejdermuseet ligger i Rømersgade 22 i København. Der er åbent 
alle dage 10 – 16. 



 

 

UDDANNELSE 17/18 

 

 

Så er det snart efterår, og vi nærmer os sæsonen for kurser og uddannelse. ( oktober - april ) 
 

Mange har henover sommeren tilmeldt sig de planlagte kurser, som har været slået op  på den store opslagstavle 
v/indgangen til lager på 1. sal 
Kurserne er henvendt til medlemmer af 3F og RBF som har været ansat i lufthavnen min. 6 måneder, så der er 
begrænset antal pladser på de fleste  kurser og mange om buddet. Derfor har jeg reserveret et antal pladser til  
Gate Gourmet på de kurser i har ønsket. 
 

Vi skal nok ikke forvente at vi får 14 - 18  personer af sted på  sushi eller bage hold dette efterår, medmindre der 
kommer en askesky eller andet som gør, at vi pludselig er for mange til for lidt arbejde, for som situationen er lige 
nu med Emiraternes ankomst og tilgang af nye kunder, samtidig med at folk skal på kursus og vi har svært ved at 
skaffe hænder nok i forvejen.  Så bliver det en udfordring. 
 

Men vi har ifølge vores overenskomst RET TIL 2 uger selvvalgt uddannelse om året, selvfølgelig med 
hensyntagen til produktionen, derfor tager vi uddannelse i lavsæsonen. Vi har bare ikke lavsæson, og mange har 
opsparet max. uddannelse ( 6 uger ) 
Så hvis de ikke kommer af sted på uddannelse, smider de 2 uger i skraldespanden hvert år. ( ikke i orden )   

 

 

 

 

 

 

Jeg har en plan........EN UDDANNELSESPLAN. 
 

Senest 1. februar hvert år udfylder du en uddannelses blanket, hvor du oplyser om du ønsker at komme på  kursus 
i indeværende år. Hvor mange uger ? 

Evt. kursus ønske. Ønsker du at spare op ? ( 6 uger ) 
Kursusperiode: forår/efterår. 
Senest 1.marts har vi overblik over uddannelsesbehov. 
 

Ledelsen får derved et unikt redskab og masser af tid til at planlægge, oplære og erstatte personale, da de nu 
kender antal af medarbejdere som vil gøre brug af deres ret til selvvalgt uddannelse efterår/vinter. 
 

Du får hurtigt svar på om du kan komme på planlagte kurser, så du kan planlægge i forhold til ferie og 
arbejde. Har du ikke besluttet dig for valg af kursus, har vi god tid til at finde noget som passer til dig. 
 

Jeg får bedre mulighed for at planlægge og målrette kurser ud fra jeres ønsker og antal pladser og kursister. 
Samtidig slipper jeg for spildt arbejde, med at planlægge kurser, som af den ene eller anden grund bliver aflyst. 
Den ligger ellers for mig lige til højrebenet. 
 

Brug samme model som når man tilmelder sig M.B.F. 
Her kan man godt fra ledelsens side finde ud af at planlægge i forhold til bemanding og afvikling, selvom det kun 
er et tilbud og ikke en ret.  ( underligt ) 
 

Fortsættes på næste side 
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Aktivprisen 2017 

 

Modtager af aktivprisen 2017, 
Uddannelsesambassadør Per Pedersen, som 
for alvor får kollegerne på kurser og 
efteruddannelse.  
 

Som 3F Kastrups formand, Henrik Bay-

Clausen udtalte:  
 

”Per Pedersen indsats som 
Uddannelsesambassadør er til stor gavn 
for kollegerne og til inspiration for alle 
andre firmaer også.  
Det ønsker 3F Kastrup at påskønne med 
Aktivprisen 2017 ved prisoverrækkelsen 
den 1. maj.” 

 

Uddannelse fortsat. 
 

Vi er blevet ONE COPENHAGEN. THOMAS COOK kom tilbage og EMIRATERNE kommer lige om lidt. 
Den udvikling i firmaet, skaber åbenbart så meget travlhed hos ledelsen, at interessen for uddannelse er gået i stå.  
 

INGEN UDDANNELSESPLAN  -- INGEN AFTALER-- INGEN INTERESSE og om lidt kører toget. 
Jeg forventer vi kan opfylde de reserverede pladser på de planlagte kurser og i disse dage når jeg har uddannelse, 
kæmper jeg for at få jer fri så vi kan tilmelde ikuf og søge uddannelses løn. 
 

Håber at ledelsen kommer tilbage i kampen, så vi sammen kan få skabt en uddannelseskultur i Gate Gourmet som 
vi kan være stolte af. 

I mellemtiden kæmper jeg videre for din ret til selvvalgt UDDANNELSE      LÆR FOR LIVET 

                                                      
 PER PEDERSEN 

Uddannelsesambassadør 

3F/GateGourmet 
 

                                                                             

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 

Træffes på tillidsmandskontoret: 
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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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De første tilskud til ansøgte arrangementer er bevilliget I AKTIVITETSUDVALGET. 
Den 2. mandag hver måned træder udvalget sammen.   
Vi er 4 kollegaer som behandler indkomne ansøgninger om tilskud til forskellige tiltag og arrangementer, som kan 
være med til at styrke sammenhold og fællesskab på arbejdspladsen eller I den enkelte afdeling. 
Vi har 50.000 kr som helst skal bruges inden næste generalforsamling. Dig og dine kollegaer eller afdeling kan 
søge om tilskud til alle former for AKTIVITET. 
Ansøgningsskema til AKTIVITETSUDVALGET findes på bladhylderne i kantinen eller på tillidsmandskontoret. 
ER DU SMART !!!!!    SØGER DU SNART. 
INDEN LÆNGE  MÅSKE INGEN PENGE. 
 

AKTIVITETSUDVALGET  AUGUST. 
Indkomne ansøgninger behandlet og godkendt. 
 1. Go Cart RACE for alle afdelinger.   50 kr. pr. deltager 
 2. Julemarked i LUBECK for alle afd.  75 kr. pr. deltager 
 

Indkomne ansøgninger, forslag og ideer til næste møde 

 1. Varmt køkken laver fisketur med kutter   23 pladser 
 2. Tur til Hamborg med overnat. ( treyset )  13 pladser 
 3. Leje af badmintonbane 1-2 timer ugentlig for alle 

 4. Leje af fodboldhal 1-2 timer ugentlig for alle  
 5. Evt. din tur eller aktivitet ? 

 

Tilskud til AKTIVITETER kan kun søges af RBF/3F´ere 

AKTIVITETSUDVALGET hjælper gerne med opslag og tilmeldingslister m.m. Hvis du /i får en god ide. 
 

AKTIVITETSUDVALGET FOR EN BEDRE ARBEJDSPLADS. 
 

 

 

 

Arbejdet påvirker den måde, du 
er i dit parforhold og din evne til 
at være en god forælder. Og dit 
parforhold og forældreskab 
påvirker den måde, du er på 
arbejde. Vi er hele mennesker, og 
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GO FARST              GO-CART              GO "GATE" 
 

INVITATION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lav et hyggeligt arrangement i din afdeling. Find en dato i sep.- okt.- nov. hvor det passer jer at tage forbi Amager 
Action Center og kør væddeløb mod hinanden. 
De 2 bedste eller hurtigste fra hver afdeling/tur kvalficerer sig til GO "GATE" GRANDPRIX som afvikles i 
december hvor vi kårer ÅRETS MESTERKØRER. 
 

Tag evt. ud og spise sammen efter jeres RACE og slut af med en øl/vand på den lokale.  
Det kunne være opskriften på en hyggelig, sjov og spændende eftermiddag/aften sammen med dem man som regel 
kun kender fra arbejdspladsen. 
 

Der vil blive hængt tilmeldingslister op i alle afdelinger så vi i første omgang kan få overblik over hvor mange der 
vil tage imod dette fantastiske tilbud. 
Herefter finder hver afdeling en ansvarlig/tovholder som har til opgave at samle tropperne og finde dato, bringe 
resultatliste hjem til fabrikken og sørge for betaling m.m. 
 

Har en afdeling ikke deltagere nok eller interesse i at lave et arrangement med Go-Cart, så må man hægte sig på en 
anden afdeling hvis man absolut vil være med i  
          

 

 

 

 

Dette er et tilbud til RBF/3F'ere ansat i Gate Gourmet. 
Ansvarlig/tovholder  PER PEDERSEN ( vaskehal ) 

EN UDFORDRING TIL SAMTLIGE AFDELINGER 

Go-Cart racerløb               1/2 time    100 kr. 
NORMAL PRIS                            1/2 time          300  kr. 
VORES  PRIS                               1/2 time          150  kr. 
TILSKUD FRA AKTIVITETSUDVALG              50  kr. 
DIN PRIS  FOR RACERLØB      1/2 time          100  kr. 



 

 

 

 

 

 

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 
st rker 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  st rker 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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PRIDE & SQUAD  
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DHL – Løbet. 
 

I 2017 har Gate Gourmet desværre undladt at melde hold til det årlige DHL – løb, som bliver afholdt ved 
Telia Parken, på Østerbro i hjertet af København.   
 

Dette er brandærgerligt, da mange kollegaer hvert år ser en mulighed 
for, på tværs af faggrupper og afdelinger, at nyde socialt samvær, 
sammenkædet med lidt motion, på den 5 km lange løberute. 
 

Måske det kunne være årsagen til at ”Teamhesteper”s Per Laust 
Johansen (Gate Gourmet CPH Transport) har valgt at gennemføre en 5 
x Ironman, forløbende over 5 dage, i perioden d.26 - 31 august 2017, i 
St. Gallen i Schweiz. Denne hårde fysiske udfoldelse udføres, kun godt 
3 uger efter at han opnåede en flot 6. plads i Tripple Iron Man, i 
Lehnsahn, Tyskland. 
 

Eller måske er det årsagen til, at Johnny Rasmussen, ligeledes fra Gate Gourmet Transport, søndag d. 27 
august 2017, valgte at gennemføre løbeturen på 27 km rundt om Esrum sø, sammen med adskillige andre 
motionister. 
 

 Det kan ikke være manglende lyst til motion i fritiden, som kan være årsag til den fravalgte tilmelding, til 
årets DHL - løb. 
 

HUSK at der er mulighed for, at hente økonomisk bistand fra AKTIVITETSPULJEN. Det eneste som 
kræves er nogle ildsjæle, der tager initiativ til at administrere nogle forskellige arrangementer. 

Vi skal hele tiden være 
klogere, smukkere og 
bedre og hele tiden nå 
længere. Vi når aldrig 
til den tilstand af, at 
’Det var sgu godt nok. 
Godt skuldret - jeg 
klarede den!’ 
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Sommerfesterne for 3F’er og RBF’er.  
Vi har nu holdt vores årlige sommerfest og vil sige at det var dejligt 
at se at folk igen i år havde taget det gode humør med. 
 

Vi i festudvalget, er lidt kede af at der var folk der følte at de ikke 
kunne komme med, på grund af deres vagtplan, det er vi 
selvfølgelig meget kede af at høre og håber at vi kan få lagt dagene 
for festerne bedre, så så mange kan komme med til vores fælles 
hygge dage med hinanden, på tværs af faggrupperne. 
 

Igen vil vi sige stort tak til Cafe Røllike, for god forplejning og 
hyggelige omgivelser. 
 

Festudvalget. 
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Jens Ole Tøttrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irena Katzheff Majbritt Poulsen Kim Andersen Per Haagensen 
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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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Bladudvalget består af Jørgen Horn, Per Haagensen og Jens Ole Tøttrup. 
Mail kan sendes til redaktionen@ggfun.dk 

Fakta om stress 

” Jeg er vildt stresset for tiden.” 

Hvornår har du travlt? Og hvornår er du stresset? 

Stress kommer ofte snigende, for det er længere tids hård belastning, der gør at du bliver stresset. Du kan sagtens 
have travlt uden at blive stresset, hvis bare dit indre og ydre pres falder igen efter en periode. Men hvis presset 
ikke falder, og perioden bare bliver længere og længere, så skal du være opmærksom på din krops signaler, for det 
kan udvikle sig til alvorlig stress. 
Stress opstår, når du udsættes for pres, krav, forventninger eller belastninger, der overstiger dine evner, ressourcer 
og muligheder, som du har for at løse situationen, du står i. 

Fysiske symptomer på stress: 

 Hovedpine, migræne 

 Mavepine, evt. knugende fornemmelse 

 Smerter i nakke, skuldre, ryg 

 Ændret sovemønster, svært ved at falde i søvn eller sove igennem 

 Fordøjelsesproblemer, diaré eller forstoppelse 

 Sved eller kuldefornemmelser 
 Hjertebanken, hurtig eller uregelmæssig 

 Åndedrætsbesvær 
 Følsom overfor lyde og lys 

 Manglende sexlyst, erektion 

 Uregelmæssig menstruation 

 

Psykiske symptomer på stress: 

 Humørsvingninger, dårligt humør i længere tid uden logisk forklaring 

 Trist, modløs uden logisk forklaring 

 Mere irritabel, opfarende og ubeslutsom 

 Hukommelses- og koncentrationsbesvær 
 Anspændt, rastløs, svært ved at slappe af 
 Følelse af ulyst og uoverkommelighed 

 Følelse af at være presset, i tidsnød 

 Let til tårer 


