DE TIMELØNNEDES KLUB GATE GOURMET & RBF KLUBBEN
OKTOBER / NOVEMBER 2015

Tillidsmænd

3F B2

Nyt

fra tillidsmændene.

Vi er netop blevet orienteret om, at kontrakten med SAS nu er blevet underskrevet, og vil
være gældende for de næste 7 år. Det var en glædelig nyhed, som nok vil give mange
kollegaer lidt ro i sjælen.

Allan
Mørch
Mob 22123786

3F K42

Desværre har vi jo som bekendt mistet Thomas Cook, og konsekvensen af dette, er i
skrivende stund ikke beregnet, men tillidsfolkene følger nøje udviklingen. Vi har kontrakten
til 15/3-2016, hvor sommertrafikken så småt starter op, og vi håber at klare problemet med
naturlig afgang, hvad det også er normalt af en fabrik på vores størrelse.
Hele vintertrafikken er ikke på plads endnu, men de fleste selskaber øger flytrafikken i
vintermånederne, hvilket er meget positivt.
Trivselsundersøgelsen er skudt i gang, hvor der er blevet nedsat 5 arbejdsgrupper, som
overordnet skal drøfte problemstillinger/løsninger for et bedre arbejdsmiljø, hvilket vi
forventer os meget af. Ledelsen er helt indstillet på bruge den tid/omkostning dette måtte
have. Godt at ledelsen langt om længe er indstillet på at investere i et godt arbejdsmiljø.
Julefrokosterne nærmere sig med hastige skridt og tilmeldingerne kommer stadigvæk løbende
ind. Vi håber selvfølgelig på stor tilslutning, men allerede nu tegner der sig et godt billede på
tilslutninger.
Bestyrelsen for de timelønnedes klub samt bestyrelsen for RBF, har besluttet at udbetale 500
kr. til hvert medlem af de respektive klubber op til jul.

Bo
Ferdinandsen
Mob 52508850

RBF

Med håb om en god vinter/jul
Kammeratlig hilsen

Julen 2015 – Julen 2015 – Julen 2015
Hej gode kollegaer
I forbindelse med Julen 2015 har en samlet bestyrelse besluttet at bruge
penge fra klubbens midler til at udbetale 500 kr. som julegave til hvert
medlem af De timelønnes klub i Gate Gourmet.

Flemming
Carlsen
Mob 22174807

Udbetaling vil være fra d. 7/12 og fremefter og vil foregå på
tillidsmands kontorerne henholdsvis på B2 & K42.
Med ønske om en god JUL
Bestyrelsen fra De Timelønnet Klub
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Afholdelse af valg af selskabsrepræsentanter og -suppleanter
til bestyrelsen for Gate Gourmet Denmark ApS

Hej Kollegaer
Lige lidt info. omkring vores intension for at opstille som medarbejderrepræsentanter til selskabsbestyrelsen.
Vi opstiller fordi, vi på den måde kan være vores kollegaers øjne og ører i bestyrelsen, og for at gøre vores
indflydelse gældende over for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og dermed på de beslutninger, som bestyrelsen
træffer.
En væsentlig del af indflydelse, består i at få information om de ting, der sker.
Der er intet krav herom, men der er næppe nogen tvivl om, at det kan være til stor gavn for alle, at det er
tillidsrepræsentanterne, der bestrider denne opgave, da de kan anvende den viden og indflydelse, de har fra det
faglige arbejde i denne sammenhæng.
Med kammeratlig hilsen
Flemming Carlsen
Tillidsrepræsentant
Bo Ferdinandsen
Tillidsrepræsentant

Medarbejderne i Gate Gourmet skal vælge 2 selskabsrepræsentanter til bestyrelsen.
Der er 3 opstillede kandidater :
Bo Ferdinansen
Tillidsrepræsentant for Øvrige 3F medarbejdere,
Flemming Carlsen
Tillidsrepræsentant for 3F, Faglærte
Bent Dahl
Key Account Manager
Hver medarbejder må afgive i alt 1 stemme på en kandidat til selskabsrepræsentation.
Valget finder sted: Fredag d. 16.10 - Fredag d. 23.10 - Mandag d. 26.10 - Tirsdag d. 27.10
(Alle dage kl. 11.00 - 12.30 i kantinerne på K42 og B2)

HUSK AT BRUG DIN STEMME
Der skal ligeledes bruges 2 suppleanter, og da der kun er opstillet 2 kandidater er de automatisk valgt.
Vi ønsker tillykke med valget til Jørgen Horn Petersen fra Transporten og Annette Thomsen fra Produktion B2
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UDDANNELSE.
Per Pedersen er igen på banen, mht. vejledning og tilrettelæggelse af kursus / uddannelser.
Kursus / uddannelsesområdet i Gate Gourmet har ligget stille, henover hele sommeren.
For at kunne sende medarbejderne af sted på selvvalgte kurser og uddannelser, har de faglige
klubber nu indgået en aftale med ledelsen om, at Per er blevet bevilget 1 dag om ugen til at
varetage kursus / uddannelser, for timelønnede, samt RBF`ere.
Fra uge 42 og resten af 2015 sidder Per i kantinerne, for at hjælpe og vejlede, henholdsvis:
Lige uger: Tirsdage
K 42 kl. 8.00 – 12.00 og B2 kl. 13.00 – 17.00
Ulige uger: Mandag
K42 kl. 8.00 – 12.00 og B2 kl. 13.00 – 17.00
Per tilrettelægger et par besøg i Gate Gourmet, af 3f Kastrups uddannelsesmedarbejder,
Michael Friis. Her vil der være mulighed for at stille og få besvaret de spørgsmål, man evt.
brænder inde med.
Da 2015 har 53 uger, skifter ugernes forløb i 2016. Derfor vil Per være tilstede i kantinerne:
Mandage i lige uger og tirsdage i ulige uger, fra d. 4 Januar 2016.

Inco kort
Skal i holde fest eller bare købe stort ind,
så er vi kommet i besiddelse af to inco
kort, der ligger et på hvert af tillidsmands
kontoren, på K42 og B2, og i er
velkommen til at komme op og låne
det.
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

Bladudvalget

Bladudvalget består af Jørgen Horn, Annette Thomsen og Jens Ole Tøttrup.

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.
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Gå ikke glip af
ÅRETS JULEFROKOSTER
Afholdes af de faglige klubber (DTK & RBF)
For alle timelønnede 3F’er
Julefrokosterne vil blive afholdt
Fredag d. 4 december og Fredag d. 11 december kl. 17.45
Tilmeldingslister ligger i pauserum på K42 og i kantinen på
B2
Der vil være et deltagergebyr på 150 kr.
MVH
Festudvalget
Tillidsrepræsentanterne, Niels Boyer og Per Pedersen

Sommerfest
Igen i år holdt DTK-GG sammen med RBF’erne , sommerfest for klubbernes medlemmer, og igen i år må det
betegnes som en succes. I hvert fald har der været mange positive tilbagemeldinger.

Har du husket SKAT !
D. 1. juli 2015 steg 3f´erne i Gate Gourmet, med 5 % i løn.
D. 1. marts 2016 stiger 3f´ernes løn, med yderligere 2 %.
D. 1. marts 2017 stiger 3f´ernes løn med yderligere minimum 2 %.
Ikke alle tænker over at SKAT gerne vil have sin del, af denne lønstigning.
En rigtig god ide, i den forbindelse, er at forhøje sin skattemæssige trækprocent med 1 % eller 2 %, på SKAT´s
hjemmeside. Du skal selvfølgelig benytte dit Nem-ID, til at ændre din trækprocent.
Hvis du har problemer med at ændre dit skattemæssige forhold, på SKAT`s hjemmeside, er der mulighed for at bede
de søde piger på HR-Løn kontoret om hjælp. De kan ændre din trækprocent, hvis du beder dem pænt om at gøre det.
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Der har netop været
afholdt valg af
arbejdsmiljørepræsentante
r.
Atila Vigira blev nyvalgt,
og erstatter Henrik Torp.
De øvrige blev genvalgt.
Vi ønske alle tillykke med
valget.

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 B2

Næstformand
Tillidsmand K 42

Kasserer

Allan Mørch
Mob
2123786

Bo
Ferdinandsen
Mob 52508850

Niels Boyer

Annette Thomsen

JanThomsen

Per Pedersen

Bo Vinterberg

Jens Ole Tøttrup

Jim Bekker

Jørgen Horn

Irena Katzheff

Elvira Eggertsen

Peter Thønnings
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Mundering / Arbejdsmiljø.
Der er opstået tvivl om proceduren, for bestilling af nye
sikkerhedssko.
Ansatte med minimum 1 års anciennitet, som trænger
til nye sikkerhedssko skal henvende til
munderingsdepotet, hvor man kan bestille et par nye
sikkerhedssko.
Skulle man have behov for andet sikkerhedsfodtøj, end
de modeller Gate Gourmet kan tilbyde, henvender man
sig til sin daglige leder, som tager stilling til om man er
berettiget til et par nye sikkerhedssko.
Denne leder henvender sig herefter til Karin Oht, som
har ansvaret for udlevering af en” rekvisition”,
pålydende 390 kr., hvilket er beløbet som Gate

Gourmet dækker, ved indkøb af andet sikkerhedsfodtøj.
Dette sikkerhedsfodtøj sørger man selv for at købe hos J.P. Bacher, som er flyttet fra Kirstinehøj på Amager, til
Brøndby. Der afleverer man den i forvejen indhentede ”rekvisition” og betaler selv det resterende beløb, fra 390 kr,
op til pålydende værdi af det sikkerhedsfodtøj, som man beslutter sig for at købe.

J. Horn

Træt af den hårde tone?

60% oplever at tonen er hård på jobbet. Det kan ikke være rigtigt!
Arbejdsmarkedet er presset, stressen er i top og tonen er skærpet i Danmark. En rigtig dårlig cocktail når 79 %
mener at den hårde tone går udover produktiviteten og 73% tror på at arbejdsglæden ville stige hvis vi talte ordentligt
til hinanden. Der er med andre ord ingen undskyldning for ikke at tale ordentligt her, der og alle vegne – Også på
jobbet.
61% mener det er lederens ansvar at der er en god tone på jobbet, men kan lederen gøre det alene eller har du også
noget at gøre selv?

Det starter med dig!

88 % mener selv at de taler ordentligt og gør noget for den gode tone.
Det kan være svært at se egne fejl og mangler – man ser let’ splinten i andres men glemmer bjælken i eget’.
Vi tror på det starter med dig. Man kan ikke tvinge andre til noget de ikke vil,
men man kan træffe et valg om selv ,at ville tale ordentligt, skabe god energi og
god tone.
Så træt af den hårde tone? …
Kilde: EPINION og Wilke analyseinstitut

