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Generationsskifte 

På butiksområdet er der siden sidst sket et generationsskifte. 

Flemming Mogensen er stoppet som forhandlingssekretær, men 

fortsætter som faglig konsulent. Jeg er ny forhandlingssekretær, og 

er, i samarbejde med Flemming, i gang med at fordele rollerne i 

butiksteamet. 

 

Tillidsrepræsentant 

Vi arbejder på at få valgt tillidsrepræsentanter, hvor det er muligt. 

Er der nogle, der kunne tænke sig at høre mere om at være 

tillidsrepræsentant - eller ønsker I, at der bliver foretaget et valg på 

virksomheden, så ring endelig til os. 

Nyvalgt tillidsrepræsentant i ”Mad Med Mere”, Rødovre er Morten 

Jørgensen. 

 

OK20 

Forberedelserne til OK20 er godt i gang.  

Vi arbejder med planlægningen af busture i uge 35- og 40, hvor vi 

besøger så mange medlemmer, og virksomheder, det er muligt 

forskellige steder i hele landet.  

Som nyt vil der på butikken blive elektronisk afstemning. Alle 

medlemmer der har en registreret e-mailadresse vil modtage en mail, 

om at de nu kan stemme om deres overenskomst. Hvis vi ingen mail 

har, sender vi et fysisk brev. 

Samtidig vil vi, hvis vi får accept fra medlemmerne, sende en 

meddelelse i e-boks, som har samme indhold som e-mailen/det 

fysiske brev. 

Den 23. oktober er der stormøde med OK20 på dagsordenen. Der 

kommer mere information til tillidsrepræsentanterne, når de praktiske 

ting er afklaret. 
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Sommer – hedebølge – kan vi få varmefri? 

I Danmark er begrebet varmefri ikke en del af overenskomsten eller 

lovgivningen. 

Der er ikke en maksimumsgrænse for, hvor varmt det må være på 

arbejdspladsen, heller ikke under en hedebølge.  

En hedebølge er, når temperaturen når over 28 grader 3 dage i træk. 

Arbejdsmiljøet skal stadig være godt - også under en hedebølge. Du 

har ret til flere pauser, rigeligt med drikkevand og et køligt pauserum, 

hvis temperaturen er for høj over en længere periode. 

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for frisk drikkevand, flere 

pauser og mulighed for at blive kølet ned i pauser, hvis temperaturen 

bliver alt for høj på arbejdspladsen.  

Er du i tvivl om præcist hvilke rettigheder du har, hvis du arbejder i 

stærk varme, er du altid velkommen til at kontakte en i butiksteamet, 

hvis der findes en arbejdsmiljørepræsentant kan disse også kontaktes 

ellers kan du læse Arbejdstilsynets vejledning om arbejde i stærk 

varme. 

https://amid.dk/regler/at-vejledninger/temperatur-arbejdsrum-faste-

arbejdssteder-a-1-12/ 

 

11 timers reglen og det ugentlige fridøgn 

Du har krav på 11 timers hvile og et ugentligt fridøgn, og det er en ret 

du ikke kan vælge fra. 

Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en 

hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver 

periode på 24 timer. Det gælder også, når vi taler om overarbejde. 

 

Det kan beregnes, om forholdene er lovlige, hvis man tegner en 

tidslinje og fra et tidspunkt inden for arbejdstiden regner 24 timer 

tilbage, idet der inden for denne periode skal være 11 timers 

sammenhængende hvil.  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedets-indretning/a-1-3-arbejde-i-staerk-varme-og-kuld.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedets-indretning/a-1-3-arbejde-i-staerk-varme-og-kuld.aspx
https://amid.dk/regler/at-vejledninger/temperatur-arbejdsrum-faste-arbejdssteder-a-1-12/
https://amid.dk/regler/at-vejledninger/temperatur-arbejdsrum-faste-arbejdssteder-a-1-12/
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Du har altid mulighed for at kontakte butiksteamet eller din 

tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl. 

Se link til bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29445 

 

GDPR  

Håndbogen, der bl.a. er lavet til tillidsrepræsentanter, er blevet 

præsenteret for Følgegruppen af DAHL advokatfirma, som har 

udarbejdet den.  

Sund fornuft er det bedste: Er du i tvivl, så spørg! Du kan kontakte 

hotline via mail eller pr. telefon.   

Skriv til: trgdpr@hotline.com 

Ring til: 38107070 

 

Andet 

Kasper Vincent Johansen og Steen Munk Nielsen er i maj måned 

startet som faglige konsulenter på butiksområdet. Herefter ser 

butiksteamet ud som følger: 

Kasper Vincent Johansen - udgangspunkt i Østjylland tlf.: 

38187261 

Henrik Fredensborg – udgangspunkt i Midt- Vestjylland tlf.: 

38187010 

Steen Munk Nielsen - udgangspunkt i Nordjylland tlf.: 38187025 

John Andersen – udgangspunkt i Nordjylland tlf.: 38187290 

Lone Krydsfelt – udgangspunkt, Sjælland & øerne (København) tlf.: 

38186905 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29445
mailto:trgdpr@hotline.com
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Flemming Mogensen – udgangspunkt Sjælland & øerne 

(København) tlf.: 38187262 

Mette Bisgaard – udgangspunkt Fyn og Sydjylland tlf.: 38187056 

Kom gerne med forslag til emner, der kan være relevante at skrive 

om. 

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os, hvis du har 

spørgsmål. 

Sommeren står for døren og i den forbindelse vil butiksteamet gerne 

ønske alle en rigtig god sommer! 

 

Med venlig hilsen og på Butiksteamet vegne 

 

Mette Bisgaard 


