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Nye Tillidsrepræsentanter 

På butiksområdet har vi fået valgt en ny tillidsrepræsentant. Måske 

kan nogle af jer huske, at vi i 2019 satte gang i en række Bilka 

butikker, for at få valgt nogle tillidsfolk. Det skete heldigvis og vi har 

fået 5 nye. 

Johnny Strøgbæk – Bilka Næstved 

Sebastian Grevy Chabert Hansen – Bilka One Stop Fields 

Rasmus Rønde Hansen – Bilka Randers 

Morten Øksbro – Bilka Kolding 

Martin Vels Jensen – Bilka Viborg 

Udover de 5 fra Bilka, har vi fået valgt en ny tillidsrepræsentant på 

Skejby Sygehus. 

Henri Lysen Jensen – Skejby Sygehus 

6 nye tillidsfolk kan vi glæde os over, og byde velkommen i flokken.  

 

 

OK20 

Forhandlingerne for de nye overenskomster har kørt på højtryk hen 

over den seneste periode, dette afspejler sig også i, at der først 

kommer et nyhedsbrev nu. 

Vi har fået forhandlet aftaler hjem på 

Håndværksbageroverenskomsten, Produktionsoverenskomsten, 

HORESTA samt Danske Slagtermestre. For mit vedkommende har det 

været første gang jeg har siddet ved roret. Det har været nogle hårde 

forhandlinger, men jeg synes vi er kommet igennem med nogle 

aftaler, som vi kan være tilfreds med. Jeg vil rigtig gerne sige tak for 

opbakningen fra de kongresvalgte forhandlingsudvalg. 

Afstemningen er skudt i gang for marts overenskomsterne. Den kører 

frem til 15. april kl. 12.00. På vores ok20.nnf.dk hjemmeside, er der 

en beskrivelse på hvert enkelt forlig der er indgået. Som nyt i år, har 
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vi elektronisk afstemning, og forhåbentligt skulle det gerne ende i, at 

vi får flere butiksansatte til at stemme. I skulle gerne alle have 

modtaget en mail fra os, med en kort beskrivelse af processen samt 

gennemgang af de indgåede forlig. Hvis det ikke skulle være tilfældet, 

sig endelig til.  

Vi håber I vil være med til at få afstemningen til at lykkedes, og i den 

forbindelse huske jeres kollegaer på at stemme.  

Se mere om de indgået forlig på: 

https://ok20.nnf.dk/butik/ 

Gennemgang af Produktionsoverenskomsten protokollater: 

https://ok20.nnf.dk/butik/gennemgang-af-protokollater-

produktionsoverenskomsten/ 

Gennemgang af Håndværksbageroverenskomstens protokollater: 

https://ok20.nnf.dk/butik/gennemgang-af-protokollater-

handvaerksbageroverenskomsten/ 

 

Butiksbesøg 

Allerede sidste år havde vi i Butiksteamet lavet en procesplan for, 

hvordan vi skal have besøgt butikkerne rundt i landet. Vi har et stort 

ønske om at udvide vores synlighed og komme tættere på vores 

medlemmer. 

2020 har dog ikke givet os mulighed for det endnu. Der har været tryk 

på kontorerne, men ligeledes har forhandlinger og nu Corona fyldt 

vores hverdag. 

Blot for at sige, det er stadig vores plan, at så snart muligheden byder 

sig, så vil vi sætte gang i denne proces. 
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https://ok20.nnf.dk/butik/gennemgang-af-protokollater-handvaerksbageroverenskomsten/
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Corona virus 

Der er stor forskel på, hvad Corona betyder på de forskellige butikker. De 
små enheder, som de private bagerforretninger samt de private 

slagterbutikker, er dem der har været hårdest ramt her i starten. 
 

Det er vigtigt, at vi passer på hinanden, og vi har stor respekt og 
forståelse for de bekymringer, I har som medarbejdere på 

fødevarevirksomheder - vi følger udviklingen nøje. 
  

https://www.nnf.dk/nyheder/2020/marts/appel-til-fodevarearbejdere-
pas-pa-jer-selv/  

 
I Fødevareforbundet er alle mødeaktiviteter blevet aflyst, alle er 

hjemsendt for at arbejde hjemme og der holdes møder over Skype, for 
hele tiden at dele informationer, spørgsmål og viden, så vi på bedst 

mulige måde kan vejlede vores medlemmer.  
 
Se meget mere vejledning og information om Corona-virus/COVID19 på:  

https://www.nnf.dk/coronavirus/ 

Andet 

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. Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev, send din e-mail 

til mbl@nnf.dk 

Hvis du ikke allerede er medlem af vores Facebook grupper, kan du 

ligeledes sende en mail til mbl@nnf.dk for nærmere information. 

 

Med venlig hilsen og på Butiksteamets vegne  

 

Mette Bisgaard 
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