
                                  
   Kastrup, september 2010 

 

 
Kære modtager af Nyhedsmail 

 
 

 
Ryanair 

Det berømte og berygtede selskab, med ”ondt i overenskomsterne”, valgte at 
flyve uden om CPH i denne omgang.  

De skal være så velkomne en anden gang – hvis de har overenskomst for alle 
faggrupper og ikke laver social dumping! (Ja, vi tror også på julemanden ) 

 
 

*** 

 
Swift terminalen blev til GO 

Terminalen åbner søndag den 31. oktober. Foreløbig med Easy Jet som eneste 
kunde. Vi vender vi tilbage, når terminalen er rigtigt i drift. 

 
 

*** 
 

Kursus i 3F – Engelsk Basis   
Kurset begynder tirsdag den 26. oktober i 3F Kastrup og fortsætter hver 

tirsdag kl. 16-19 frem til februar 2011.  Se mere på hjemmesiden. 
 

Kurser i 3F – Usikker fremtid takket være VKO  
De mange kursusaktiviteter vi laver er i farezonen.  

VKO’s såkaldte ”genopretningspakke” betyder nemlig at priserne for VUC 

kurser i 2011 tredobles. Det er yderst usikkert, om 3F medlemmerne kan/vil 
betale 1100 kr. for f.eks. et IT kursus. 

Vi arbejder på at finde alternative løsninger, hvis ”pakken” vedtages endeligt. 
  

 
*** 

 
AMU kurser bruges flittigt 

226 medlemmer var sammenlagt på 3871 AMU kurser i 2009.  
Lufthavnskurser, diverse transportkurser og fødevare hygiejne ligger i top, 

men vi uddanner os i alle brancher og på mange forskellige uddannelsessteder, 
også handelsskoler. 

Medlemmer er altså stadig gode til at få og vedligeholde kompetencer.  
 

AMU kurser – Usikker fremtid takket være VKO  

Det er gratis at læse til præst, psykolog eller tandlæge, mens VKO mener at 
det skal koste at gå på AMU kurser. Med ”genopretningspakken” stiger prisen 

igen. Regningen sendes til arbejdsgiverne, men det er jo også dem der støtter 
regeringen  



 

*** 
 

Super kantine og partikelfiltre! 
De to ting hænger sammen, hvis man altså arbejder på Haldor Topsøe. 

Tag med på et spændende virksomhedsbesøg tirsdag d. 16. november 2010 
kl. 15.00 – 19.00. Alle medlemmer er velkomne. Tilmelding og mere 

information på hjemmesiden. 

 
*** 

 
Ledighed og medlemstal 

Ledigheden falder stadig lidt, men nu falder medlemstallet også - dog ikke 
mere end forventet på denne årstid. Vi er nu 5.811 medlemmer hvor af 458 er 

ledige. 
 

*** 
 

Sommerhuse 
Begge huse bliver gjort klar til vintersæsonen med hovedrengøring osv. Huset i 

Danmark får også nyt køleskab, og opvaskemaskine virker igen! 
 

Der er ledige perioder efterår/vinter i begge huse. Tjek perioderne på 

hjemmesiden.  
Husk der er nedsatte priser for arbejdsløse, langtidssyge og 

efterlønnere/pensionister. 
 

*** 
 

Kurser for fagligt interesserede 2011 
Kursuskataloget for FiU kurser i først halv 2011 er klar og kan ses på 

www.fiu.dk (tryk på 3F logoet) 
Den trykte udgave har vi ikke fået endnu – med den er på vej. 

 
  

*** 
 

Generalforsamling tirsdag den 30. november  

3F Kastrup holder generalforsamling. Sæt X i kalenderen  
 

 
*** 

 
Politisk duel.  Tirsdag den 26. oktober kl. 17.00 kan du møde 

Folketingsmedlem Johanne Smidt-Nielsen (Ø) og Folketingskandidat Paw 
Karslund (O) til en politisk duel. 

Alle er velkommen. 
 

 
 

 
Venlig hilsen 

3F Kastrup 

http://www.fiu.dk/


 


