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Tillidsmænd

3F

Info fra Tillidsmandsgruppen.
Hej Kollegaer.
Det er med stor beklagelse at meddele, vi alle har mistet gode venner og kollegaer, ved både
Ole Michelsen fra rampen og Jørgen Horn fra transporten, som er blevet revet bort fra os.
Ære være deres minde.

Bo
Ferdinandsen
Mob 52508850

3F

Flytningen til B2 er overstået, hvilket betyder at ca. 70 af vores kollegaer er startet derovre,
først i Maj måned. Meningen er, at de skal køre med en smal ledelsesstruktur, bundet op på
selvstyrende arbejdsgrupper.
Men der skal heller ikke herske tvivl om, hvor vigtigt det er, at man kan arbejde sammen som
en lang strakt arm, når man skal arbejde som selvstyrende gruppe.
Vi var hårdt ramt af sygdom, specielt Januar/Februar, hvilket har betydet et ekstra pres på
kollegaerne, men vi kom igennem, og kan se frem til en forhåbentlig god sommer.
Der er ikke nogen tvivl om, at vi får en travl sommer med alle de nye kunder, som vælter ind
ad døren, og vi håber selvfølgelig at ledelsen er klædt på, til at håndtere dette massive kunde
input.
Vi vil også sige tak til de erfarne kollegaer, som tager hånd om alle de nyansatte, så de på
bedste måde kommer godt ind i vores arbejdsprocesser, på trods af at oplæring er
mangelfuld.

Jan Thomsen
Mob 61775437

Det var en hyggelig sammenkomst som altid 1. Maj i 3F, hvor vi desværre ikke havde vejret
med os.
Vi afholder sommerfest d. 25/5 og igen d. 1/6 så husk at melde jer til, så vi atter kan mødes
under en hyggelig og festlig dag/aften.

RBF

Vi har i skrivende stund fået 13 fastansættelser og 9 ansat på 120 timer i Transporten, samt vi
forsat rekrutterer til alle afdelinger endnu. Vi er nu oppe på 814 ansatte i hele huset.
I øjeblikket har vi lønforhandlinger, som kører i en god og ordentlig tone, og vi har det næste
møde d. 30/5.
D.14/5 havde vi møde i DI ang. vores tvist omkring seniorpolitik, med overgangsordningen,
hvor vi ikke er enige med ledelsen om fortolkningen på samme. Mere info kommer senere.
Da det er klart for enhver, at når man arbejder i Gate Gourmet er man medlem af 3F, så hvis
du/i har et hængeparti ang. det, så kig op på tillidsmandskontoret for at få det afklaret.
Vi vil fra tillidsmandsgruppen sige velkommen til alle nye ansatte.

Flemming
Carlsen
Mob 22174807

Med kammeratlig hilsen
Tillidsmandsgruppen

Fast kontortid for Tillidsmandskontoret (3F)
Mandag til Torsdag Kl. 08.00 - 09.00
Onsdag
Kl. 13.30 - 16.00
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En ”klodset” historie.
Dette er en artikel, som ikke indeholder skjulte reklamer, men den skarpe læser vil sikkert, mellem linjerne påstå,
at et ”lille” firma i Jylland, der laver mange klodser, er en stor del af denne artikel.
Her bliver ikke nævnt nogle navne, så det er op til læseren selv, at fantasere sig til, hvad det er jeg illustrere.
Min søn er meget glad for at bygge med klodser. Heldigvis for mig, for det har jeg også altid været glad for. Da
jeg var barn, købte mine forældre en stor pose af disse og så skulle jeg selv fantasere og bygge mine egne
kreationer.
I dag er det anderledes. Nu købes færdige pakker med temaer fra film, spil, serier og med specielle klodser.
Min søn er kun 6½ år, så når der kommer en stor pakke med klodser hjem, kan han ikke klare alt selv. Det har han
ikke altid været enig i. Kan selv. Når han så har opgivet, fordi det ikke fungere, har vi lavet en aftale om et
samarbejde, for at få samlet pakken rigtigt, på den hurtigste måde, men hvor han alligevel deltager, så meget som
han overhovedet kan, til begges tilfredsstillelse. Og hvis jeg har tålmodighed nok, finder jeg altid ud af, at han kan
meget mere, end jeg troende (tillid).
Når så pakken er færdigsamlet og han har leget med den i et par dage, bliver den ofte splittet til atomer og nye
kreationer opstår, fordi han bliver kreativ og tager initiativ og fantaserer sig ind i et parallelt univers. Et rumskib
kan sagtens indtages af skeletter med hjemmebyggede laserpistoler. Men så må almindelige politifolk også have
hjælp af stormtroppers, Ninjago helte og nogle hjemmelavede væsner, med hjemmelavede våben.
Eller en politi vandscooter, kan da sagtens transformere sig om til firehjulstrukket pickup med hjemmelavet
laserkanon på ladet.
Jeg vil jo gerne have, at det færdige produkt bliver som det er. Men hvorfor skal jeg bremse alt fantasi, initiativ og
kreativitet ? Det er jo ikke mig der skal lege/arbejde med klodserne.
Min søn og jeg, kan tit være uenige om, hvordan ting skal gøres. Jeg er den voksne og erfarne. Han er den unge,
uerfarne, men den kreative. Men fordi jeg lytter til min søn og giver ham plads, ender det altid med, at vi finder en
løsning, som vi begge kan bruge. En ”win win situation”.
Konklusion : Når man laver et nyt projekt, omstrukturere eller lave nye arbejdsgange, er det altid en god ide, at
have viljen til at kommunikere, uddelegere og blive enige om en plan.

Også kaldet samarbejde.
Skrevet af
Per Haagensen
Lager/varemodtagelse.
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SOMMERFEST 2018
Har DU tilmeldt dig årets brag af en sommer fest ???

Gå ikke glip af en super hyggelig aften, med fri mad og drikke.
Gode festglade kollegaer, lystig dansemusik og top-tunet DJ

HUSK

Sidste tilmeldingsfrist for dette
exceptionelle, ekstraordinære og ekstravagante arrangement.
Fest 1 (Fredag d. 25/5) tilmeldingsfrist søndag d. 13/5
Fest 2 (Fredag d. 1/6) tilmeldingsfrist søndag d. 20/5
Festen afholdes i Kastrup Boldklubs lokaler på Røllikevej 5
Vi starter kl. 17.00 og spiser fra kl. 18.00
Vi slutter kl 01.00 eller senere efter behov.
DET ER GRATIS AT DELTAGE.

MENU
Menu: Helstegt pattegris samt pølser
og kylling stegt på grill, med
tilhørende grønt og gemyse.
Div. kartofler, hjemmelavet
agurkesalat og
Friskt bagt flute med fyld.
Dessert: K.
Øl, vin og vand serveres ad libitum
under hele festen.
Spiritus kan købes til fordelsagtige
priser:
1 hel flaske spiritus med is og vand
250 kr.
Shots 10 kr.
Slush ice og cocktails.

Spiritus kan købes til
fordelagtige priser:
1 hel flaske spiritus
med is og vand 250 kr.
Shots 10 kr.
Slush ice og cocktails.

Mulighed for et
slag bordfodbold
med kollegaerne.

Kæmpe terrasse med
grill og loungeområde
med madrasser og puder,
samt hyggelig cafe, hvor
vi kan rykke ind i
tilfælde af regnvejr.
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Aktivitet på arbejdspladserne betyder også nye kollegaer. Dem
skal der tages godt
imod, og de skal lære en masse nyt. En af
de ting, vi ved, de lærer, er noget om godt
kammeratskab på arbejdspladsen og om
at organisere sig. For når man kommer
som ny på en 3F arbejdsplads her i området,
kommer man oftest også til en arbejdspladskultur med tillidsvalgte, faglige klubber
og til nogle forhold andre har bygget op.
Med outsourcing, kundeskift,
Henrik Bay-Clausen,
virksomhedsoverdragelser og mere af den
formand, 3F Kastrup.
slags er der rigeligt, der skal forsvares. Men der skal også være
kræfter til forbedringer. Ikke mindst når det kommer til
uddannelse og arbejdsmiljø – for vi skal jo holde på
arbejdspladsen i flere og flere år.
Dejligt at de nye, som regel yngre, kolleger vælger
„Kastrup-kulturen” til. Særlig dejligt er det, når 1520 nye folk, sammen med nogle „gamle” kolleger,
kommer forbi Saltværksvej 68 og ordner medlemskab og hører om klub og fagforening. Også dejligt
at vi er flere, der står sammen i 3F Kastrup end på
samme tid sidste år.
Men det kommer ikke af sig selv – så tak til jer, der
tager hånd om de nye! Og til hver eneste ny kollega:

ST Aerospace lukker helt ned

ST Aerospace har siden den store nedlukning i
2012-13 haft et lager, hvor fem 3F’ere har pakket
flydele til salg i hele verden.
Dette lager er nu varslet lukket senest den 31.
december
2018. Der er endnu ikke sket opsigelser.

Tjek fritvalg-stigningerne

Efter omtale i sidste avis af stigningerne på
fritvalg/særlig
opsparing fra 1. marts 2018 til 3,4%, har
afdelingen fået
flere henvendelser fra opmærksomme læsere.
De dokumenterer, at deres firmaer har „glemt”
stigningen både pr 1. marts 2017 og nu også 1.
marts 2018.
Så vi gentager: fritvalg/særlig opsparing skal
mindst
være 3,4% pr. 1. marts 2018.

SGH-aftale om kompensationstimer
deltid

I SGH er der lavet aftale, der sikrer, at
deltidsansatte, der har mertid, får kompensation for
søgne-helligdage.
Det sker ved, at mertimer aflønnes med 4% ekstra.

Velkommen i fællesskabet!
De nye dagpengeregler
Sidste år blev dagpenge lovgivningen ændret. Her er en ultrakort gennemgang af de nye regler.
Dagpengeretten
Bliver man ledig skal man have tjent mindst 223.428 kr. inden for de sidste tre år for at få ret til dagpenge. Egen ferie, søgne-helligdage m.m,
hvor arbejdsgiveren ikke har udbetalt løn, tages ikke med i beregningen.
Dagpengene bliver udbetalt i timer i stedet for dage
Dagpengene bliver udbetalt i timer. Man bruger kun af sin dagpengeret i de timer, man rent faktisk får udbetalt.
Beregning af dagpengesats
Dagpengesatsen vil blive beregnet på baggrund af de 12 måneder, hvor man har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder.
Al A- og B-indkomst, som man har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i beregning af satsen. Også deltidsarbejde.
Dagpengesats gælder indtil en ny dagpengeperiode er genoptjent ved 1.924 løntimer.
Dagpengene udbetales månedsvis
Dagpengene bliver udbetalt for kalendermåneder (160,33 timer pr. måned). Dagpengene er til disposition på den lediges konto den sidste bankdag i måneden. Har man arbejde i mere end 145,53 timers arbejde i en måned, kan man ikke få udbetalt dagpenge, da der mindst skal kunne
udbetales for 14,8 timer i hver enkelt måned. Dagpengekortet udfyldes ugen inden den 1. og man skal give et kvalificeret gæt på antal løntimer
den sidste uge. Derfor kan der i den efterfølgende måned ske en regulering, hvis man i den sidste uge uventet får arbejde.
Karensdag hver fjerde måned
Alle, der har været ledige i en 4-måneders periode, vil få en karensdag. Det betyder, at man bliver trukket én dags dagpenge i udbetalingen.
Karensdagen kan undgås, hvis man har arbejdet mere end 148 timer indenfor 4-måneders perioden.
A-kassen i 3F Kastrup hjælper og vejleder gerne medlemmer, der har brug for det.
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UDDANNELSE 2018
Vi går nu mod højsæson i Gate Gourmet CPH. Det betyder vi får mere travlt end vi har i forvejen!
Nye og gamle kunder i butikken, flere ansatte og genåbning af B2 giver udfordringer for os alle.
Når det gælder uddannelse, har vi en aftale med ledelsen om at vi så vidt muligt, undgår at sende medarbejdere på
selvvalgt uddannelse i højsæsonen ( uge 18 - 40 ) grundet travlhed og afvikling af sommerferie.
Vi er dog allerede gået i gang i Uddannelsesudvalget i 3 F, med at planlægge efterårets kursus tilbud, som
kommer på opslagstavlerne i løbet af sommeren. Her kan du tilmelde dig, hvis du får lyst eller interesse. Du kan
også besøge Per på tillidsmandskontoret når han har uddannelsesdag ( se opslag ) eller ringe og træffe en aftale
hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.
Vores virksomhed er i rivende udvikling. Vi får flere kunder, og nye medarbejdere bliver ansat i rask tempo. Vi
har fået en ny sherif i HR. hun hedder Susanne, og skyder med skarpt, for hun har allerede indkaldt til møde
vedrørende selvvalgt uddannelse og om hvordan vi sammen kan forbedre og planlægge fremtidens uddannelses
ønsker på en hensigtsmæssig og struktureret måde. Glædeligt!!!
Jeg ser selvfølgelig frem til mine møder med Susanne hen over sommeren, og håber vort samarbejde resulterer i
faste aftaler, mere struktur, bedre planlægning og ikke mindst en forbedret service til jer der ønsker at gøre brug
af retten til selvvalgt uddannelse.
For at gøre mig klar til duel i selvvalgt uddannelse, skal der optimeres på flere områder, hvis jeg ikke bare skal
skyde med løst krudt. Regler og retningslinjer skal på plads. B2 skal inkluderes med opslagstavler, lokale og
kontortid m.m. Jeg skal også bruge mere tid, da jeg i fremtiden har 2 steder at passe og en hel del nye
medarbejdere som også kan komme på kursus til efteråret. På Kystvejen 42 skal vi have opslagstavle med kurser
og uddannelse ved nedgang til toldlager og rampe, så chauffører og toldlageret også har mulighed for at tilmelde
sig kurser i god tid.
Masser af udfordringer som jeg i nær fremtid går i krig med sammen med Susanne fra HR med henblik på at få
skabt nogle rammer for uddannelse og få lagt planer, så vi er klar til at yde en bedre service for de ansatte, når de
skal på kursus. FREMTIDEN TEGNER SPÆNDENDE!!! I mellemtiden ønsker jeg
jer alle en god sommerferie med godt vejr og hvis du ikke er blevet klogere når du
Industriens
kommer tilbage så:
Kompetenceudvikling
TAG PÅ KURSUS

LÆR FOR LIVET

Uddannelsesambassadør
Per Pedersen

Træffes på tillidsmandskontoret:
MANDAGE I LIGE UGER
TIRSDAGE I ULIGE UGER

PER PEDERSEN
Uddannelsesambassadør
TELEFON: 60 20 17 37
3F/GateGourmet
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

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.
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GO FARST

GO-CART

GO "
GATE"

4 mandage i marts fra kl. 16.00 - 18.00 blev der kørt go-cart i Amager Action Center.
42 havde tilmeldt sig træning og kvalifikation og 38 deltog i jagten på de 12 finalepladser.

TILLYKKE TIL DE

Mandag /
. JOHAN NAGEL
. NICOLAI BLOM
b DAVID REE

FINALISTER
transport
transport
transport

Mandag /
. KIM LARSEN
transport
. ASBJØRN HANSEN transport
b MORTEN STORM transport

Mandag 9/
. PER PEDERSEN
vaskehal
. FLAVIO BUTALLAS lager
b ANNE GRETHE
køkken
Mandag /
. RONNI MADSEN transport
. DARIO COSTA
køkken
b ALJAN LANAWAN køkken

FINALEN I "GATE GRAND PRIX" KOMMER
Aktivitetsudvalget er i gang med at få puslespillet til at gå op så alle finalister har fri samtidig. Vi skal
finde en FINALEDAG hvor vi kører om pokalen, titlen og æren, samt præmier til nr. 1 - 2 - 3
Nærmere info kommer til finaledeltagerne via sms.
AKTIVITETSUDVALGET.
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NYT FRA
Fra idé til virkelighed.
Vores faglige klubbers fæles Hjælpekasse, har igen i år bevilliget 50.000 kr. til
Aktivitetsudvalget.
Formål: Planlægge og støtte sociale aktiviteter, til glæde og gavn for Gate Gourmet
ansatte.
Navn: AKTIVITETSUDVALGET.
Team: Jens Ole ( transport ) Preben Milbo ( grydevask ) Per Pedersen ( vaskehal ) Araent Tvøra ( lager ) Thomas
Svendsen ( vaskehal ).

M/S "
TUREN"( Måske Støttes Turen ) SEJLER VIDERE I 2018
Vi fik sat skibet i søen sidste år, med succes. Mange medarbejdere deltog på de mange ture og arrangementer, som
i og Aktivitetsudvalget fik planlagt og gennemført. ( godt gået ).
Vi fortsætter med M/S " TUREN " endnu en sæson, og et års erfaring rigere. Det gamle mandskab fortsætter
driften som hidtil, med Per som kaptajn, Jens Ole som "gnist" og Preben som maskinmester.
Besætningen bliver i år lidt større, da vi har fået tilgang af Araent Tvøra. Han søgte hyre ved vores
generalforsamling, og blev ansat som dæksdreng på stedet. Siden er Thomas Svendsen kommet til som opvasker,
så nu mangler vi kun en "kok" så er besætningen komplet. ( "kok" søges ).
M/S "TUREN" havde indgået aftaler om ture til GO-CART GRAND PRIX, hver mandag i marts ( se artikel ).
Dansk holdet skulle fragtes til Louisiana ( se artikel ), og et KÆMPE FAMILIEBANKO med over 100 spillere
skulle afvikles og inden for budget, da vi ikke kunne tage for givet at vi fik en ny bevilling på 50.000 kr.
FAMILIEBANKO blev en kæmpe succes, med masser af præmier og god mad. 114 ansatte fik en rigtig hyggelig
søndag, som vi bliver nødt til at gentage, så dem som var på arbejde også får lov til at komme til KÆMPE
FAMILIEBANKO. Søndag 7 oktober sejler M/S "TUREN" igen til KÆMPE FAMILIEBANKO.
Nu er der atter brændstof i tanken ( 50.000 kr.) til nye oplevelser og flere har allerede været af sted med M/S
"TUREN" ( se artikler og billeder ). Du kan også blive styrmand på en tur eller arrangement, tag en kollega eller
flere i hånden og få en god ide. Udfyld en ansøgning som ligger i kantinen og søg økonomisk støtte og praktisk
hjælp, så kan ide blive til virkelighed. ( ansøgninger afleveres i postkassen v/tillidsmand, senest 3 uger før
afvikling af tur/arrangement.)
Aktivitetsudvalget roder i M/S "TUREN"s maskinrum for at planlægge aktiviteter i fremtiden.
Hvad med DHL løb og gang i Fælledparken ? Er der nogle som har lyst ? Hvem vil være tovholder/styrmand?
Vi skal snart tilmelde, planlægge og træne hvis vi skal med, da det løber og går af staben sidst i august.
Meld dig til en fra Aktivitetsudvalget, hvis du /i vil gøre det til virkelighed.
Vi håber M/S "TUREN" kan finde en havn, hvor de viser WM I FODBOLD PÅ STORSKÆRM. Det kunne være
sjovt at se WM fodbold sammen når DANMARK spiller, og få en grill pølse og en øl eller vand, mens vi nyder
sommeren i fællesskab, med hinanden og landsholdet. Maskinmester og Kaptajn arbejder i maskinrummet for at
få det til at lykkedes. ( nærmere info følger ).
Der har været forespørgsler på en tur til Roskilde Ringen en søndag i august/september, for at køre udendørs GOCART. Vi fylder det gode skib M/S "TUREN" med en bus, og drager mod Roskilde for at køre ræs med fart på.
Aktivitetsudvalget mener at der findes styrmænd i transporten, som vil stå for dette arrangement, meld jer hvis ide
skal blive til virkelighed.

KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER FOR FÆLLESSKAB.
Skib o`høj fra kaptajn Per Pedersen.

DE TIMELØNNEDES KLUB GATE GOURMET & RBF KLUBBEN
MAJ 2018

I Norge og på Teppan House
En god ide med en weekend tur til Oslo ? Ja da !!! 23 medarbejdere fik en herlig tur til Norge og
tilbage i weekenden 13 - 15 april. Lynnicel Castillo ( køkken ) var styrmand for turen, som blev støttet af
Aktivitetsudvalget med 100 kr. pr. deltager.
Efter udtalelser og rygter , kom alle helskinnet gennem weekenden og havde en fed tur sammen.
Tak for et godt arrangement.
En hel flok medarbejdere har hygget sig over en god middag på Teppen House , med 50 kr. i støtte
pr. næse fra Aktivitetsudvalget. Gina Navarro ( køkken ) var tovholder for en dejlig aften med samvær,
fællesskab og god mad.
Nederst kan du se de indsendte billeder fra begge ture.

Oslo Tur

Hyggeaften på Teppan House d. 20 April
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”Tænk før du taler”.
Gør jeg altid det ? Svaret er nej. Det burde jeg måske, men alt afhængig af situationen, er det nogle gange klogt, at
gøre det. Andre gange ikke.
Hvis jeg altid tænkte før jeg talte, ville jeg jo dræbe alt initiativ og kreativitet. Men hvis jeg gjorde det, ville jeg
ikke såre andre mennesker, som opfatter det jeg siger, anderledes, end jeg gør.
I vores virksomhed, er vores sprog til hinanden, ofte groft og barskt. Vi gør det i en god mening og det er med til
at holde humøret højt. I andre brancher, er sproget mere groft, men vi kan godt være med.
Men hvornår er nok, nok ? Hvornår har den enkelte fået nok ? Hvornår bliver det til reel mobning ?

Ved du hvornår du skal stoppe ?
Hvis du siger en sjov bemærkning, til en kollega, er din pligt, at mærke efter, om vedkommende bliver ked af det.
Det samme gælder, de kollegaer, som overværer situationen.
Til gengæld er det modtagerens pligt, at gøre opmærksom på, at den bemærkning du sagde, gjorde ondt og at ”jeg
siger fra”.
For hvis du fortsætter eller de kollegaer, der overværer situationen, fortsætter, er det mobning.

Det er dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Vi skal tale pænt til hinanden, men vi vil nødigt af med den sjove bemærkning. Vi skal bare finde balancen og
mærke efter hos modtageren og os selv.
Jeg var en gang på et kommunikations/medie kursus, hvor underviseren understregede vigtigheden af, at
formulere sig korrekt og hvilke konsekvenser det kan få, ikke at gøre det. Men han fremsagde også følgende citat:
”Det gør ikke noget, at du kalder en person for en idiot. Bare du formulerer dig
ordentligt og på en måde, så vedkommende glæder sig, til at få det at vide”.

PAS NU PÅ HINANDEN.
Skrevet af
Per Haagensen
Lager/varemodtagelse.
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Danskholdet i 3F har været på tur til Louisiana-museet i Humlebæk
Picasso er en berømt maler og keramiker. Han levede fra 1881 til 1973. Han er
født i Spanien og boede det meste af sit liv i Frankrig, hvor han fik stor succes.
Vi kender ham som Pablo Ruiz Picasso, men da han blev døbt gav de ham navnet:
Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios
Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.
Lige nu er der en stor udstilling af Picassos keramik på Louisiana-museet. Vi tog
på tur d. 15. marts for at se Louisiana og have en dejlig tur sammen.

Holdet skriver:
Vi synes altid det er hyggeligt at komme på dansk-kursus. Man lærer mange ting og
det er sjovt, når vi går på tur sammen med vores kolleger og vores søde lærer Lone.
Hun tænker altid på at finde på noget nyt, som kan være interessant for os.
I sidste uge var vi på tur til Louisiana, hvor vi skulle se Pablo Picassos keramik. Det
var en sjov tur med tog, og bagefter gik vi gennem skoven, der var smuk med sne og
sorte træer. Udstillingen var meget spændende og interessant.
Mange af os var overraskede over hvor flot Picassos keramik er og hvor god han er til
at bruge sin fantasi. Nu kender vi ham meget bedre.
Museet er også et meget flot og moderne sted. Vi ønsker os et nyt hus med lige så flot
udsigt.
Denne gang har vi også haft en kollega fra DHL med på holdet. Han var også glad for
turen og fandt en sjov video som han bedre kunne lide end Picasso.
Vi spiste frokost i museets restaurant. Vi fik en dejlig buffet og fik et tilskud fra vores
Aktivitetskasse i Gate Gourmet. Tak for det.
Vi var glade for turen og glæder os allerede til vi skal på kursus næste gang. Så kunne
vi måske tage på Rosenborg Slot 
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PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDERSØGELSE JANUAR 2018.
I det foregående blad "På den anden side", var der et par sider som omhandler psykisk arbejdsmiljø,
rigtig god beskrivelse af presset der har været i Gate Gourmet gennem rigtig lang tid.
Samtidig indledte Mads Togeby og undertegnede en undersøgelse i koldt, varmt køkken, trayset og
madvarepakningen, bestående af 9 spørgsmål, hvor svarene ikke kom som nogen overraskelse - - -.
Der kom rigtig mange forslag til hvordan arbejdsmiljøet kan blive bedre, faktisk er mange af de
frustrationer det konsulentfirma som er på gulvet nu og har fundet ud af, ja, det er helt de samme der er
beskrevet i undersøgelsen. Så noget er der da kommet ud af det hele . 
Vi må desværre ikke offentliggøre selve opgaven og svarene, da det fra ledelsens side bliver betragtet
som en hjemmeopgave fra det lovbefalede kursus Mads og jeg deltog i, som nyvalgte arbejdsmiljø
repræsentanter. Vi har fra Palle Ø. fået at vide, at der - formentlig i år - vil komme en ny miljø
undersøgelse til hele huset fra hovedkvarteret. Den glæder vi os til at deltage i.
Vi vil rigtig gerne takke de 140 personer i de 4 afdelinger, som tog sig tid til at udfylde vores
spørgeskema og komme med gode ideer, uden JER havde vi ikke kunne lave opgaven færdig og få et
indblik i det psykiske arbejdsmiljø i Gate Gourmet, hvor der jo allerede er sket en del forbedringer, - - psykisk miljøundersøgelse eller ej . 
Med venlig hilsen
Mads Togeby og Birthe Knudsen.
Arbejdsmiljørepræsentanter i koldt, varmt
køkken, trayset og madvarepakningen. 
PS. Husk at komme til os hvis I ser fejl og
mangler i jeres område.
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”Skralderen”
Hvad er en skralder ? Ja det spørgsmål stillede jeg også mig selv, da jeg hørte udtrykket første gang. Min
umiddelbare tanke var, at det en som stjal biler, motorcykler og knallerter, skraldede dem og solgte delene på det
sorte marked.
Men det er faktisk en som står på hovedet i dit lokale supermarkeds skraldespande, for at få gratis madvare. Dit
supermarked, er en fødevare virksomhed og er underlagt fødevare lovgivningen. De må ikke sælge fødevare, som
har overskredet sidste salgsdato og derfor smider de det ud.
Men hvis du kigger godt efter, står der ”mindst holdbar til”. Det betyder jo ikke, at det nødvendigvis, er forbundet
med en sundhedsrisiko, at spise disse fødevarer, dagen efter de er udløbet på dato. De skal nok bare forarbejdes
med det samme og eventuelt lægges i fryseren (det er nok en god ide, at holde sig fra mælkeprodukter, æg, fisk og
kylling, fra en skraldespand).
Supermarkederne reklamere ofte med at, ”de bekæmper madspild”. God politik og ofte er det ved at nedsætte
prisen væsentligt på en vare, som udløber samme dag. De fleste supermarkeder har intet imod ”skraldere”. Men de
sparer også en del penge på skraldeafhentning på grund af mange flittige ”skraldere”. Men hvorfor så ikke sætte
”waste” ud i kasser, så ”skralderen” kan få rene vare med hjem ? Hvorfor smide det i skraldespanden og gøre det
besværligt for ”skralderen”?
Vores arbejdsplads er også en fødevarevirksomhed, som også er underlagt lovgivningen. Vi er nok også underlagt
mere skærpede krav til fødevare håndtering og hygiejne. Hvis en ”skralder” får det dårligt, på grund af maden, de
har ”skraldet” er det måske nemmere at håndtere på landjorden, end en passager i 10 km højde, i en flyvemaskine
på vej til Thailand.
Vi ”waster” nok lidt mere end dit lokale supermarked gør, men vi har nok også lidt flere ”kunder”. Men det er jo
ingen undskyldning. Vi laver alle fejl en gang i mellem, men vi gør også noget forkert. Men hvad ? Her er et par
eksempler på hvad jeg selv ofte har oplevet i varemodtagelsen.
-Når vi modtager og er i gang med at optælle en leverance, kommer der ofte kollegaer fra køkken/produktion, og
spørger efter en vare. De finder den på pallen og tager den. Når vi så er færdige med optællingen og sætter varerne
på plads, står der ofte den samme vare, på hylden, Modtaget i går eller tidligere.
-En kollega fra køkken/produktion spørger efter en vare, som vi ikke har modtaget endnu. Vi kan se at den
kommer, men ved ikke hvornår. Vedkommende beslutter sig for et alternativ, på grund af tidspres og tager nogle
andre vare. Men disse vare er indkøbt til andet formål og vil derfor mangle på et senere tidspunkt. Når så den
rigtige vare ankommer, bliver den ikke brugt.
-Nogen har ikke taget højde for menu skift (overskud af varer som udløber).
-Vi modtager en vare, som vi har meget af i forvejen og hvor forbruget er lavt. Til gengæld er der vare som vi
mangler (igen alternativer).
-Nogen har ikke lavet FIFU, da de satte vare på plads.
-Der bestilles intert en mængde af en bestemt vare, som allerede står i deres egen køl/frys.
Dette er kun eksempler. Virkeligheden er måske meget være.

Fortsættes på næste side
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”Skralderen”
Danmarks statestik siger at vi i DK smider ca 770.000 tons madspild ud på et år (madspild = Waste, ikke
madaffald). 56% af dette er fra virkeligheder. Altså mad som reelt kunne være kommet i menneskers
maver og ikke i maven på en stor blå container, som vi har hos os.
I gate gourmet CPH Waster vi for ca ?????? Kr. om året. Penge som kunne være gået til mange andre og
mere fornuftige formål. Det er vel kun fantasien der sætter grænser.
Der er årsager til madspild, som vi ikke selv er herre over f.eks. når flyselskaber diktere os hvad og hvor
meget vi skal bestille. Men der er meget vi selv kan forbedre.
Men hvad med alt det vi waster ? Kunne vi ikke forære det til frivillige organisationer, som gerne vil
stille deres gratis arbejdskraft til rådighed, bare for at give trængende et gratis måltid mad ? De skal
selvfølgelig selv hente det, for vi skal jo ikke have nogle udgifter forbundet med det. Og det er vel
ligegyldigt, om vi forære det væk eller smider det ud.
Her har vi jo en parallel med ”skralderen” og dit supermarked. Nogen henter dit waste og vi sparer penge
på afhentning af affald.
Til sidst et lille citat:
”Den største dovenskab der findes, er at gøre tingene rigtig første gang. Jeg bestræber mig dagligt på at
blive så doven, som overhovedet muligt”.
Skrevet af
Per Haagensen
Lager/varemodtagelsen
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Kim Larsen

Jørgen Horn

George Hansen

Transporten
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Per Haagensen

Mads Togeby

Birthe Knudsen
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Mob 52508850
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Jens Ole Tøttrup

Majbritt Poulsen

Per Haagensen

Bina Nielsen

Lars Hansen

Maivør Adelvard
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RBF Klub Gate Gourmet

Flemming Carlsen, Formand/Tillidsmand

Dorthe Veng, Næstformand

Ole Frost Nielsen, Kasserer

Birthe Knudsen, Best.med./AMR

Brian Tommy Jensen, Best.med.

DE TIMELØNNEDES KLUB GATE GOURMET & RBF KLUBBEN
MAJ 2018

”HVAD SKAL JEG GØRE ?”
Til dig som læser dette. Jeg håber ikke at du har været udsat for dette, eller vil blive udsat for det.
Men forestil dig, at en kollega falder om, der opstår brand eller en arbejdsulykke sker i din afdeling, på din vagt.
Frygtelig tanke.
Men hvis det en dag bliver tilfældet, så tillad mig, at stille nogle spørgsmål.
-Ved du hvor nødudgangene er ? Den som du skal benytte, så vi har styr på, at alle er kommet sikkert ud af
bygningen ? Og at du ikke må stille noget foran dem ? (ellers kan vi jo ikke komme ud).
-Ved du hvor mange hjertestartere vi har ? Og hvor de er ? Og hvordan du bruger den ?
-Ved du hvor brandskabene er ? Og at du ikke må stille noget foran dem ? (ellers kan vi jo ikke bruge dem).
-Ved du hvor førstehjælpskassen er i din afdeling ? Og, at med din hjælp, er det arbejdsmiljørepræsentantens
pligt, at søge for, at den er fyldt op ?
-Kender du telefonnumrene som du skal bruge, hvis du behøver akut hjælp ? (brandvæsen/ambulance).
-Ved du at der er opsat kort over bygningen og hvor de er ? Med symboler, som viser hvor alle ovenstående ting
er ?
-Er det først, når ulykken er sket, at du skal sætte dig ind i, hvor ovenstående ting er, for at du kan hjælpe en
kollega ? I tide ?
-Hvad nu hvis det var dig, der kom til skade eller faldt om eller ikke kan finde udgangen, i tilfælde af brand ? Ville
det så ikke være betrykkende, at vide, at dine kollegaer har helt styr på, hvor alt er, så de kan hjælpe dig ? I tide ?
Du har ret til at blive informeret om alle ovenstående ting.
Men du har også pligt til, selv at søge informationer.
Skrevet af Per Haagensen.

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

