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Hej Kollegaer. 
 

Så fik vi afholdt 2 gode julefrokoster, desværre uden at a-siden var med, for netop at sige tak 
for året der gik på godt og ondt, hvilket er meget sørgeligt. 
 

Vores europæiske ledelse syntes, at udbuddet i vores kantine er alt for flot, men det skyldes 
nok uvidenhed om vores madkultur, som går langt tilbage og hvor bl.a. vores smørrebrød er 
verdenskendt. 
 

Kollegaerne har knoklet hele sommeren, og har virkelig gjort en stor indsats, men besparelser 
gør, grundet mange forskellige faktorer, man vælger at spare en lille spandauer om onsdagen 
samt juice fra folket, og man kan jo spørge ledelsen om, hvordan de tror, at motivationen er 
hos den enkelte kollega, når man fjerner en bid, af den lille gnist man kalder personalepleje. 
 

Det er med stor beklagelse vi desværre har haft fyringsrunder, og må sige farvel til gode 
kollegaer, grundet tab af kunder, samt nedgang af produktion bl.a.  
 

Vi havde som alle ved, en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på 4 timer, grundet bl.a. 
det store arbejdspres, samt manglende hænder. Der vil komme et rets fagligt forløb.  
 

Til de kollegaer der rammer 3 års anciennitet i 2019, vil blive omfattet af Mølholms 
sundforsikring. 
 

Og der kommer en lille lønstigning pr 1/3-2019 samt en forhøjelse på fritvalgskontoen, der så 
ender på 4%. 
 

Året 2018 har været et turbulent år, hvor vi har været vidne til mange forsinkelser, 
manglende vareleverancer, og it systemer der ikke er op to date, ect. ect. og en ledelse der 
ikke var klædt på, til de udfordringer som kom efter LSG lukkede, men igen må det vel være 
i Zürichs interesse, at få CPH opdateret således, at vi i det mindste har de værktøjer, som gør 
at vi kan betjene vores kunder på en ordentligt og propper måde. 
 

Vi har fra den faglige side en forventning om, at 2019 meget gerne skulle køre mere smidigt 
end 2018, hvor der er blevet tabt meget på gulvet. 
 

Vi afholder generalforsamling d. 19/2. Der vil komme mere information ang. dette. 
 

 

Med kammeratlig hilsen 

Tillidsmandsgruppen   

 

 

 

Fast kontortid for Tillidsmandskontoret (3F) 

K42: Mandag, Tirsdag og Fredag Kl. 08.00 - 09.00.  Torsdag Kl. 14.00 - 15.00 

B2: Onsdag Kl. 10.00 - 15.00 



 

GO FARST              GO-CART              GO "GATE" 
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Så lykkedes det endeligt at få afholdt finalen i ”GATE GRAND PRIX 2018” 

Der var 10 finalister der mødte op til den store finaledag, og der blev kæmpet bravt om 
titlen i Amager Go-cart Center. Det blev Kim Larsen fra transportafdelingen, som endte 

med at give de andre baghjul og dermed kunne bryste sig af titlen som 
vinder af ”GATE GRAND PRIX 2018” 

Efter det spændende løb, var der overrækkelse af vandrepokal og champagne til 
vinderen i Café Røllike, hvor aktivitetsudvalget bød på stegt flæsk med persillesovs til 
finalisterne. 



 

 

 

Generalforsamling. 
 

DTKGG 2019 
 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i 
De Timelønnedes Klub Gate Gourmet. 

Tirsdag d.19 Februar 2019. Kl.16:00 i salen 3F 

Saltværksvej 68. 
 

Valg ifølge vores love. 
 

Der skal foretages valg til bestyrelsen samt til div. udvalg. 
Følgende er på valg, alle for 2 år. 

 

 

Formand & Tillidsmand:     Bo Ferdinandsen. / modt.genvalg 
 

 

Kasserer. Niels Boyer. / modt. Genvalg 
 

 

Bestyrelsesmedlemmer. 
 

1. Kim Andersen. / modt. genvalg 

2. Per Pedersen. / modt. genvalg 

3. Per Haagensen. / modt. genvalg 

4. Maivør Adelvard. / modt. genvalg 

5. Jens Ole Tøttrup. / modt. genvalg 

6. 1 ledig plads for 1 år. For Jørgen Horn 

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde i lukket kuvert, senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 

Med kammeratlig hilsen 

Formand for DTKGG 

Bo Ferdinandsen 
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Shoppetur til Kiel og en hyggelig aften på Den Kinesiske Mur 

 

Med tilskud fra aktivitetsudvalget, havde en flok kollegaer en hyggelig aften, med spisning  på Den 
Kinesiske mur, som blev rundet af på The Old Irish Pub.                
En anden gruppe kollegaer havde ligeledes fået et tilskud til en shoppetur i Kiel. 
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UDDANNELSE 2019 
 

 

Spanskholdet som havde afslutning 30 november  
efter 6 uger intensiv Spansk.  
 

 

 

Vores uddannelses guru Per Pedersen, har rygende travlt, og i øjeblikket ligger han vandret, med at få 
sendt kollegaer afsted på selvvalgte uddannelser. 
I de fleste afdelinger, mødes der stor velvilje fra lederne, til at give medarbejderne fri til selvvalgt 
uddannelse, her i lavsæsonen.  
Per har utrætteligt, overklistret uddannelses opslagstavlerne med diverse udbud af kurser, og der har 
været utrolig stor tilslutning fra kollegaerne.  
Nu kan man også finde udbud og skrive sig på, i pauserummet for toldlager og transport på K42. 
Per har et stort ønske om at få lavet en rammeaftale for afvikling af selvvalgt uddannelse, i samarbejde 
med ledelsen, så der kommer mere system og overblik over uddannelsesarbejdet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

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: 

Industriens 
Kompetenceudvikling
sfond: 
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 ud- dannelse 
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.  

TAG PÅ KURSUS LÆR FOR LIVET       

En håndfuld chauffører på krankursus 
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Køb ZOO-billetter med rabat  

 

3F Kastrup er sponsor for strudsene i Københavns ZOO.  
Derfor kan du som medlem købe billetter til sponsorpriser: 126 kr. for en 
voksenbillet og 70 kr. for en barnebillet. Normalpriserne er 180 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. 

LO Plus kort  

Husk at du kan få rabat mere end 1.300 fysiske butikker, og i over 100 
webshops samt invitationer til specielle oplevelser til nedsat pris.  
Spar f.eks. op til 45% på adgang til Bon Bon Land, og 20% på tur 
armbånd på Bakken. 
Se mere på www.loplus.dk. 

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. 

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 



 

 

 

 

              INFORMATION 
 

 

Hvad er information ? Og hvad er vigtig information ? Noget information er nødvendig, andet er ikke. 
Nogle gange bliver der informeret for meget, andre gange for lidt. Nogle synes ledelsen informere for 
meget og tillidsvalgte for lidt og omvendt. Det må vel være op til den enkelte, at vurdere. Personligt har 
jeg få gange oplevet, at få information, hvor jeg tænkte; ”Er vi i gang med at ”Battle” på uinteressant 
paratviden eller hvad?”. 
 

En ting ligger i hvert fald helt fast.  
Du har ret til at få information, men du har også pligt til at søge information selv. 
 

Den information du får fra andre, må du selv vurdere om er brugbar/nødvendig eller ej. Men hvis du selv 
har brug for information, hvor kan du så søge efter denne information ? 

 

Du kan altid henvende dig til dine ledere, HR eller tillidsvalgte repræsentanter, alt afhængig af, hvilken 
information du søger. Hvis det skulle ske, at ingen af dem kan svare på dit spørgsmål, ved de helt sikkert 
hvem der kan eller hvor du kan finde informationen. Husk at lige meget om du er leder eller timelønnet, 
er vi alle kollegaer. Vi har bare forskellige arbejdsopgaver. 
 

Jeg vil gerne informere dig om, hvor du kan finde generel information, som du burde interessere dig for, 
som medarbejder i Gate Gourmet DK, uanset om du er leder eller timelønned. Beslutninger taget i 
samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøet eller arbejdspladsvurderinger. Alt sammen noget der har med dig, 
dine kollegaer og dit arbejde at gøre. 
  
PT kan du finde referater fra samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljøudvalget og 
klubbestyrelser (og fra starten 2019 også fra basismøder), på tillidsmandskontoret. Men når vi får lavet 
vores opslagstavle færdig, vil disse og meget mere , også blive hængt op på denne tavle. Tavlen hænger 
på højre side af den lille gang, der går fra kantinen og ind til administrationsgangen. 
Arbejdsmiljøorganisationens tavle, med referater og arbejdspladsvurderinger, hænger på venstre side af 
udgangen til terrassen fra kantinen. 
 

 

Til sidst et lille citat fra en ukendt. 
”Logik vil få dig fra A til Z. Fantasi vil få dig overalt”. 
 

 

Skrevet af 
Per Haagensen 

Lager/varemodtagelse. 
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Fagbevægelsens Hovedorganisation  
 

Gode arbejdspladser gennem hele livet 
Vi skal alle have et arbejde, hvor vi trives, og hvor vi ikke risikerer at komme til 

skade, bliver syge eller nedslidte. Det er vigtigere end nogensinde før med de 

nye reformer, der holder os længere på arbejdsmarkedet. 

ARBEJDSMILJØ: Alle har krav på et godt arbejdsmiljø og gode arbejdspladser gennem hele livet. Men det går 
den forkerte vej med arbejdsmiljøet: 

 Antallet af arbejdstagere, der oplever høje psykiske belastninger i jobbet og får stress, angst eller 
depression på jobbet, er steget voldsomt inden for de seneste år. 

 Alt for mange oplever fysiske belastninger, træthed og smerter efter arbejdet. 
 Antallet af arbejdsulykker ligger fortsat på et alt for højt niveau. 
 Alt for mange bliver stadig udsat for farlig kemi i arbejdet. 
Derfor skal vi styrke arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne, så vi alle kan trives og gå på arbejde uden at komme 
til skade, blive syge eller nedslidte.  

Arbejdspladserne i både den private og offentlige sektor skal være sunde – med plads til faglighed, 
medarbejdernes medindflydelse og balance mellem arbejds- og privatliv. 

Fagbevægelsens Hovedorganisation er lønmodtagernes stemme til: 

 at sætte større fokus på psykisk og fysisk arbejdsmiljø 

 at få sundere arbejdspladser, så vi alle kan holde til pensionsalderen 

 at styrke arbejdsmiljørepræsentanterne på arbejdspladserne 

 at styrke Arbejdstilsynets kontrol med arbejdsmiljøet 
at styrke rådgivning om arbejdsmiljø til virksomhederne 

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke det gode 

arbejdsmiljø: 

Arbejdsmiljørepræsentanternes År 

I 2019 sætter Fagbevægelsens Hovedorganisation fokus på vores 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter. Vi 
igangsætter en bunke aktiviteter for at styrke arbejdsmiljørepræsentanterne i deres daglige virke. Fx samledes flere 
tusinde arbejdsmiljørepræsentanter den 8. januar 2019 i Odense for at inspirere hinanden og dele gode erfaringer. 

Et stærkere Arbejdstilsyn 

Arbejdstilsynet skal være synligt og effektivt; det sender et klart signal om, at arbejdsmiljøet er vigtigt, 
og det holder de virksomheder til ilden, der ikke af sig selv tilbyder sunde og sikre arbejdsforhold. 

Konkret vil Fagbevægelsens hovedorganisation arbejde for større og permanente bevillinger til Arbejdstilsynet, 
som gennem en årrække er blevet udhulet af nedskæringer. Hvis politikerne fortsætter sparekursen som 
hidtil  OBS tjek Finanslov 2019), vil hver tredje ansat i Arbejdstilsynet være sparet væk i 2022 sammenlignet med 
2014.  
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Nyligt afholdt seminar 
 

Stor ros til TR’erne fra DTK vedrørende den fælles info omkring aftaler vedr. basismøder. Vi håber på 
bedre resultater med en struktur og fastholdelse af problemstillinger og de mange udfordringer vi har i 
hverdagen. 

Dette kunne være en spæd start på at blive inddraget i beslutninger, der før har ligget hos ledelsen. 

Info/tilmelding 

Info/tilmelding vil fremover være opslået på de Faglige klubbers væg ved mellemgang ved Menu 
præsentation/Indgang til kontor og Tillidsmand 

Og som noget nyt, kan I altid søge Info på www.ggfun og Facebook ggfun dtkgg. 
 

Der vil blive afholdt et fyraftensmøde omkring pension og dens muligheder v/Pension Danmark Tina 
Bjørk-Olesen. 
 

Onsdag 30/01-19 kl.16.00 i mødelokale v/Receptionen K 42 

 

Onsdag 06/02-19 kl.16.00 i mødelokale v/Receptionen K 42 

 

Dette er et tiltag fra Den faglige klub og kan løse mange spørgsmål og løsninger. 
 

M.v.h. Klub RBF Gate Gourmet. 

 

Til dig             Ja DIG. 
 

Du læser nu en artikel, som er skrevet af mig. Det kan være du læser i kantinen, i pauserummet eller på toilettet, 
mens du ihærdigt prøver at rette vandlåsen ud. 
 

Hvorfor skriver jeg denne artikel ? Blot for at illustrere, at uanset hvad jeg skriver, har jeg muligheden for, at dele 
indholdet med dig og alle andre kollegaer, som også læser denne artikel. 
 

Indholdet er som sådan ligegyldigt. Bare jeg synes budskabet er vigtigt og relevant for dig, andre kollegaer og 
vores fælles arbejdsplads. 
 

Og så en opfordring. Benyt dig af det. Har du noget på hjertet, som du gerne vil af med, så skriv og aflever din 
artikel i postkassen ved tillidsmandskontoret. 
 

Så lige et par tips : Skriv aldrig navne og ikke bande. Skriv altid i en god tone og underskriv din artikel. Ellers 
kan du ikke være sikker på din artikel kommer i bladet. 
 

Til sidst et lille citat : 
”Det er i orden, at du kalder andre for idiot. Du skal bare formulere det, så vedkommende glæder sig til at få det at 
vide”. 
 

Skrevet af : 
Per Haagensen 

Lager/varemodtagelse. 
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http://www.ggfun
http://www.ggfun
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Festudvalget havde formået at hæve standarden gevaldigt for årets 
julefrokoster, som blev afholdt i november måned.  
De blev afholdt i Simon Spies´s ånd på Hotel Richmond, og  
deltagerne havde mulighed for bordreservation ved tilmeldingen, 
samt tilkøb af limousine  kørsel og hotel overnatning. 
Aftenen bød på en overdådig julemiddag,  med sjov underholdning, 
og herefter var der dans til liveband og DJ. Der var  mulighed for at 
spille på roulette, og der var sat en selfiemaskine op, som man kan 
se på billederne nederst på siden. 
Det var to fantastiske julefrokoster, som sent vil blive glemt. En 
kæmpe stor tak til festudvalget for det stor arbejde. 
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Søndag den 2. december var der skruet godt op for julehyggen, da 
aktivitetsudvalget afholdte et stort julefamiliebanko i Café Røllike.   
Udover det store bankospil med flotter præmier og sidemandsgevinster, var der 
også minibanko og amerikansk lotteri, så der blev båret rigtigt mange gevinster 
hjem. 
Der blev budt på gløgg og æbleskiver, samt kaffe og the til de mange fremmødte, 
og der var en stor dejlig buffet til en meget rimelig pris. 
En stor tak til Per Pedersen, for hans store arbejde med dette flotte arrangement. 



 

 

Nyt fra generalforsamlingen for 3F Kastrup. 
 

Der var et flot fremmøde d. 28/11 til den årlige generalforsamling, som bl.a. godkendte et forslag om en 
kontingentforhøjelse på 4,5 kr. pr. måned. Yderligere blev der vedtaget en ændring i Forretningsordens pkt. 4 
vedr. at generalforsamlingen optages, og de fotos som bliver taget, kan blive brugt på 3F’s medier. 
 

Der var genvalg til: 
Formand Henrik Bay-Clausen  
 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
Kim John Christiansen, Spirit Aircargo (nyvalg) 
Karin Timmermann, Sodexo 

Kim Rosenberg, City Renovation 

Flemming Brygger, Tårnby Kommune 

Michael Engelhardt, City Container 

Pia Kyhl, Inflight Media 

Morten Malchau, CPH 

 

Udvalgene fortsætter med nyvalg til: 
Theis Grønlund Miljøudvalget 
Kenneth Hansen, Miljøudvalget 
Jeanette Christoffersen, Uddannelsesudvalget 
John Romeo, Uddannelsesudvalget 
Michael Thomsen, Stemmeudvalget 

 

 

 

 

 

 

SKATTEFRADRAG Kontingent 3F KASTRUP 

- husk at forskudsregistrere 2019 hvis du har haft ændringer i 2018 

 

2018 

Rubrik 439:  Akasse 6.012 

  m. efterlønsbidrag 6.024 = 12.036 

 

Rubrik 458: Fagforening 4.944 

  på efterløn 2.052 

 

2019 

Rubrik 439: Akasse 6.084 

  m. efterlønsbidrag 6.096 = 12.180 

 

Rubrik 458: Fagforening 5.022  
  på efterløn: 2.058 

 

Fritidsulykkes- og gruppelivsforsikring (38+32,50) kr. 70,50, er ikke fradragsberettiget,  
- til gengæld vil erstatninger dermed være skattefrie. 
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RBF Klub Gate Gourmet 
   

Flemming Carlsen  
Formand/Tillidsmand 

Tlf. 2217 4807 

Mail: flancar11@gmail.com 

Dorthe Veng  
Næstformand 

Tlf. 2985 5337 

Mail: dorthe.veng@gmail.com 

Ole Frost Nielsen  
Kasserer 

Tlf.4052 8698 

Mail: olekok@email.dk 

   

Brian Tommy Jensen  
Best.med. 

Tlf 2191 5401 

Mail: post.btj@gmail.com 

Robert Stuhr Jacobsen 
Best.med. 

Tlf 2623 4439 

Mail: robert04@live.dk    

Majbrit Schamaitat  
suppleant 

Tlf. 6186 2854 

maj-schamaitat@hotmail.com 

   

Pia Sudsgaard  
suppleant 

Tlf. 2227 5712 

Mail: p.sudsgaard@hotmail.com  

Mads Togeby  
AMR 

Tlf.26819436 

Mail: mtogeby@yahoo.com  

Birthe Knudsen  
AMR 

Tlf.6139 0056 

Mail: bvek@sol.dk  

mailto:flancar11@gmail.com
mailto:dorthe.veng@gmail.com
mailto:olekok@email.dk
mailto:robert04@live.dk
mailto:maj-schamaitat@hotmail.com
mailto:p.sudsgaard@hotmail.com
mailto:mtogeby@yahoo.com
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   Formand 

Tillidsmand   
Næstformand 

Tillidsmand   
   

  

 

Kasserer 

  Bo Ferdinandsen  

Mob 52508850 

JanThomsen 

Mob 61775437 

     

Niels Boyer Per Pedersen Elvira Eggertsen Kim Andersen Jens Ole Tøttrup 

  
   

Majbritt Poulsen Per Haagensen Bina Nielsen Lars Hansen Maivør Adelvard 

    Kim Larsen           George Hansen  

  

  

 

   Transporten        Toldlageret  

 Per Haagensen Mads Togeby Birthe Knudsen  

 

   

 

 Lager /  
Varemodtagelse 

Varmt Køkken/ 
 Produktion 

Varmt Køkken/ 
 Produktion 

 



 

Kastrup den 13.december 2018 

 

Til de DSB - ansatte og Dansk jernbaneforbund – Vi støtter jer. 
 

Lufthavnsudvalget i 3F Kastrup har her til formiddag diskuteret jeres situation. 
Vi støtter jer i den kamp I er ude i, en kamp hvor DSB ́s ledelse bruger indmeldelse i DI som påskud til at 
angribe jeres vilkår. 
 

Som skifteholdsarbejderne kender vi alt til problemerne, med at få hverdagene til at hænge sammen, 
det betyder at indflydelse og reelle forhandlinger om arbejdstiderne er afgørende for denne enkeltes 
liv. 
 

Vi håber I får forhandlet et samlet aftalesæt der fastholder jeres vilkår, og som I fornuftigt har sagt det 
”er forhandlingerne ikke færdige før den sidste aftale er på plads”. 
 

Vedtaget den 13.december 2018 

 

Lufthavnsudvalget 3F Kastrup  
 

Med deltagelse af tillidsrepræsentanter for alle 3F grupperne i lufthavnen. 
 

Mødets dirigent Ole Donbæk Jensen 
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Bladudvalget består af Per Haagensen og Jens Ole Tøttrup. 
Mail kan sendes til redaktionen@ggfun.dk 


