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Styrket faglig indsats 

Med fire faglige på området mener vi, at medlemmerne er dækket 

godt ind, og dermed vil de kunne få den bedst mulige hjælp i faglige 

spørgsmål og sager. 

Vi har fordelt landet nogenlunde således: Günther har Syd- og 

Østjylland, Lars har fra Lillebælt og østover (Fyn, Sjælland og 

Bornholm) og Finn og Karl har Vest- og Nordjylland. 

 

Elevkontingent 

Hovedbestyrelsen har besluttet, at alle elever dvs. også voksenelever 

kan få et billigt fagligt kontingent på kun kr. 41,-/måned.  

Dertil kan der være evt. a-kasse kontingent og/eller forsikrings- 

dækninger. 

 

Orientering til de tidligere DMF medlemmer 

Perioden, hvor fritidsulykkesforsikring i Alka blev betalt via 

Fødevareforbundet NNF, ophører her den 31. marts, så dermed er de 

medlemmer, der ikke har tilmeldt sig NNF’s forsikring, ikke længere 

dækket. 

 

Faglige emner 

Af faglige sager kan bl.a. nævnes: 

- Opsigelsessag der måtte i afskedigelsesnævnet, hvor sagen blev 

forliget med kr. 100.000,- for uberettiget opsigelse. 

- Aflønning i forbindelse med MUF-kurser - har været drøftet på et 

§30 møde, hvor følgende blev aftalt. Der skal lønnes jf. 

arbejdsplanen, som ikke må ændres, dog uden genetillæg. 

- Arla Foods har gjort indsigelse på 2 mejerier i forbindelse med, 

at de tidligere DMF TR er anmeldt som NNF TR. Der afholdes 

lokale forhandlinger med de pågældende TR og mejerierne. 

- Finn og Günther, som også skal tage sig af medlemmerne 

udenfor branchen, har mange sager for at hjælpe denne gruppe. 
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Uddannelse/efteruddannelse 

Der er pt. startet en informationsrundtur omkring Industrioperatør- 

projektet ”IOP”. Der skal besøges i alt 16 mejerier, således at 

kendskabet til IOP styrkes. 

På det kommende MUU/MFU-møde skal der bl.a. tages stilling til faglig 

påbygning på mejeristuddannelsen. Faglig påbygning er en mulighed 

for op til 4 ugers ekstra undervisning i fx operatørvedligehold, 

procesregulering og fejlfinding, branchespecialisering, mejeriengelsk, 

kvalitetssikring, Lean og Excel. Der lægges op til at forlænge elevtiden 

med denne faglige påbygning.  

 

Følgegruppen 

I forbindelse med at DMF er indlemmet i Fødevareforbundet NNF, er 

følgegruppen blevet udvidet således, at sammensætningen nu ser ud, 

som følger: Kim Andersen (Akafa), Jan Andersen (Holstebro), Carsten 

Hjorth (Esbjerg), Jens Peter Petersen (Slagelse), Kaj Andersen (Thise), 

Søren Jakobsen (Hobro), Jørn Jakobsen (Hoco), Kurt Olesen (Taulov), 

Jan Hartvigsen (Rødkærsbro), Lars Lund (Bislev), Anita Pedersen 

(Arinco), Keld Madsen (Kerry Ingr.), Kasper Laursen (Rødkærsbro), 

Kent Jørgensen (Birkum) og Per Jæger (Branderup). 

Forhandlingsudvalget er ligeledes udvidet og har følgende 

sammensætning; Kim Andersen, Carsten Hjorth, Jørn Jakobsen, Jens 

Peter Petersen, Lars Lund, Jan Hartvigsen, Keld Madsen og Anita 

Pedersen. 

I følgegruppen arbejdes pt. med strategi, og i den forbindelse er der 

nedsat 3 små arbejdsgrupper, som ud fra strategien skal arbejde med 

henholdsvis kompetenceprofiler for tillidsvalgte på mejeriområdet, 

mejeriprofiler for bl.a. organisering og den sidste gruppe arbejder 

med, hvorledes man kan styrke samarbejdet mellem de lokale SU og 

AMU-udvalg (på medarbejdersiden). 

Landsklubbens næste årsmøde er den 9.–11. maj, hvor alle TR og 

AMR er inviteret. 
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Nørager Mejeri vinder årets samarbejdspris på 

mejeriområdet 

Stort tillykke med prisen til Nørager Mejeri. 

Der var rosende ord fra Niels J. 

Andresen (DI) til alle medarbejderne på 

Nørager Mejeri; godt gået. 

Fødevareforbundet NNF 

tillidsrepræsentant Anders Sørensen 

holdt en flot og ærlig tale, der i store 

træk forklarede den rejse, som mejeriet 

havde været på. 

Anders var stolt over prisen, og at de nu 

var kommet så langt med samarbejdet, 

men pointerede desuden at de ikke var i 

mål endnu. 

 

Godt arbejde til dig Anders og alle dine kolleger. 

 

Nye TR og AMR på mejeriområdet 

Tillykke med valget som tillidsvalgt. 

Nyvalgt TR på Troldhede Mejeri, Lasse Kirkeby Nielsen. 

Nyvalgt TR på Danmark Protein, Bo Gaardsted. 

Nyvalgt AMR på Mammen Mejeri, Anders Sørensen. 

 

Det var alt for denne gang.  

 

Mvh. 

Karl Ovesen 


