Nyhedsbrev
N N F MIDTVE STJ Y LLA N D · N OV E M BE R 2021

Kære medlem af
Fødevareforbundet NNF MidtVestjylland
Steen Hartmann
Afdelingsformand,
Fødevareforbundet NNF MidtVestjylland

Michael Nielsen
Afdelingsnæstformand,
Fødevareforbundet NNF MidtVestjylland

Kontingentet holdes i ro
Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland havde stillet to forslag til kongressen. Det ene fik fuld
opbakning, mens det andet blev nedstemt. Det første forslag gik ud på, at forbundet skal sætte gang
i en analyse- og projektbeskrivelse om muligheden for at etablere et selvstændigt forbundshus.
Det primære er, om vi skal betale en – efter afdelingens opfattelse – høj husleje. Eller om vi skal
bruge pengene på finansiering af vores eget forbundshus. Der var fuld opbakning til, at forbundets
hovedbestyrelsen nedsætter en styregruppe, der skal kigge på mulighederne for at investere i et nyt
forbundshus.
Fra afdelingen sider lægger vi vægt på medlemmerne som omdrejningspunkt for organisationens
arbejde, styrkelse af den samlede driftsøkonomi, imødekomme de politiske beslutninger, der forventes
udrullet i perioden frem til kongressen 2025. Det vigtigste er, at vi får de mest optimale rammer både
for medlemmer, tillidsfolk og ansatte.
Hovedbestyrelsen havde indstillet til kongressen, at man skulle indføre et kollektivt medlemsgode,
som enten omfattede kollektiv lønforsikring, kollektiv tandforsikring eller både løn- og tandforsikring.
Det vil koste op til 30 millioner om året.
Afdelingen stillede forslag om en anden løsning, nemlig at pengene skal bruges på en nedsættelse af
kontingentet med 150 kr. om måneden. Dette forslag blev nedstemt. 146 stemte for og 127 imod.
Så for at opnå 60 procents flertal manglede der 16 stemmer.
I stedet blev man enige om at fastfryse det faglige kontingent i fire år. Det forbliver 409 kr. om
måneden. Det resultat er vi godt tilfreds med.
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Første gang er altid spændende

Pia Jung Jasper og Steffen Jørgensen er enige om,
at første gang var superspændende.

Første gang er altid spændende. Og i Pia Jung Jasper og Steffen Jørgensens tilfælde sættes der et
superlativ på ”superspændende”.
De taler om at være med på Fødevareforbundet NNF’s kongres, hvor Steffen, 29, og talsmand i
fryseren på Danish Crown i Herning, var delegeret og Pia, der er tillidsrepræsentant på Holstebro
Mejeri, var medhjælper. Sammen med faglig konsulent Anitta Sørensen stod hun i standen
”Fællesskab og organisering”.

Ungdomsarbejdet forsømt
Steffen var utroligt spændt på at komme på talerstolen, hvor han skulle fremlægge ideer og
synspunkter fra NNF Ungdom.
– Ungdomsarbejdet har været forsømt i mange år, og det skyldes til dels de unge selv. Det er
utrolig svært at få unge engageret i arbejdet. Men det er jo os, de unge, der skal være med
til at forme fremtiden i vores fagforening. Vi er nødt til at tænkte nyt, og vi har da også en
række ideer, som vi håber, at man vil tage godt imod og diskutere. Ikke kun i fagforeningen,
men også ude på arbejdspladserne og erhvervsskolerne.
Steffen siger, at man blandt andet vil lave et opsøgende arbejde på erhvervsskolerne for at få fat
på flere unge. Og at man håber på opbakning fra tillidsrepræsentanterne på arbejdspladserne.
Den holdning giver Pia ham ret i. Men hun siger, at det er en meget stor opgave.

Vi står parate
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– Vi står selvfølgelig altid parate, når et medlem henvender sig. Og her ser vi ikke på alderen.
Har den enkelte tillidsrepræsentant ikke et svar på rede hånd, så henvises der til andre eller
til afdelingen. Det stiller sig straks anderledes, hvis det er en ansat/ung, der ikke er medlem
af fagforeningen. Pågældende kan ikke forvente at få ret meget hjælp.

Når nye ansatte er til introsamtale på Holstebro Mejeri bliver de gjort bekendt med, at man helst
ser, at de er organiseret i Fødevareforbundet NNF.
– Men vi tvinger ingen, siger Pia.
Steffen ser gerne, at mange flere unge bakker op, og han håber, at den nye talentlinje, der skal
ruste unge med interesse for arbejdet i fagforeningen bedre, bliver en succes.
– Kom I unge medlemmer. Vær med til at skabe fremtidens fagforening, opfordrer han.
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Døren er igen åben

Så er døren til afdelingen i Holstebro igen åben. Fra venstre Steen Hartmann,
Carl Ovesen, Gitte Burmølle Markusen, Kirsten Vejlhus Eskildsen og Michael Nielsen

Det er ingen hemmelighed, at medarbejderne i afdelingen i Holstebro var kede af, at der var
medlemmer, der gik til en låst dør under coronanedlukningen. Men sådan var reglerne. De er nu
ophævet og døren er igen åben.
Vi opfordrer dog gæster og medlemmer, der har ærinde i afdelingen, til at følge
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet at spritte hænder og holde afstand.
Der er åbent for personlig henvendelse mandag og torsdag klokken 09-12 og 13-15.
Fredag mellem kl. kl. 09-12, og tirsdag og onsdag er der lukket, hvis man ikke har en aftale.
Se telefon- og åbningstider på hjemmesiden
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Ledige fik job
som podere
For Kisten Vejlhus Eskildsen, der
er a-kassemedarbejder og sidder
i afdelingen i Holstebro, betyder
det meget, at hun og kollegaen,
Gitte Burmølle Markusen, nu
igen kan have ledige til fysiske
møder i afdelingen. Det satte
coronanedlukningen – med meget
få undtagelser – en stopper for.

A-kassemedarbejder Kirsten Vejlhus Eskildsen:
- Vi er her for at hjælpe.

– Det var en speciel tid
under nedlukningen, hvor vi
skulle arbejde hjemmefra.
Men der kom ikke de store overraskelser. Vi havde nok forventet flere ledige, men det skete
ikke. Tværtimod ansatte man på de store virksomheder, hvor vi har vores medlemmer,
fortæller Kirsten.

Har fået arbejde
Mellem 10 og 12 ledige fra afdelingen fik job som podere, og det er kun to, der er vendt tilbage.
Resten har efterfølgende fået arbejde.
– Det er utroligt positivt.
Der er i snit et halvt hundrede ledige i afdelingen. Coronaen gav altså hverken flere eller færre
ledige.
– Når man mister sit arbejde, er der nogle ting, man skal tage højde for meget hurtigt, så
man kan komme ind i systemet og få sine dagpenge. For mange kan det være en jungle at
bevæge sig rundt i. Her er det, at vi sidder parate til at vejlede og hjælpe, fortæller Kirsten.
Hun tilføjer, at for nogle er kontakten til a-kassen første gang, de stifter bekendtskab med
fagforeningen.

Overvældende
– Det kan være overvældende, men heldigvis finder folk hurtigt ud af, at vi er ganske
almindelige mennesker, hvis job er at hjælpe. I det hele taget er det meget vigtigt for os at
yde den bedste service. De ledige skal føle sig trygge og have en positiv oplevelse.
Der er enkelte ledige, der har så svært ved at arbejde med en computer, at de inviteres i
afdelingen med deres NemId for at få hjælp. Når skemaer og andre papirer er udfyldt og afleveret,
aftales der et møde i afdelingen. Det sker for alle.
– Denne kontakt er det, jeg har savnet mest. Man lærer utroligt meget om et menneske ved
at sidde over for pågældende, siger Kirsten.
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Afdelingen synliggøres

Afdelingen synliggøres med en ny video.

Det er meget vigtigt for alle i afdelingen, at kontakten til medlemmerne hele tiden udbygges og
forbedres.
Nyeste tiltag er en lille video, hvor afdelingen synliggøres. Den henvender sig direkte til
medlemmerne, hvor de i billeder og tale får fortalt om afdelingen, og hvordan de kan komme
videre med deres henvendelse.
– Det er ikke let at arbejde med en computer, når man ikke gør det hver dag. Med denne
video til medlemmerne håber vi at kunne hjælpe et godt stykke hen ad vejen. Men, siger
afdelingsformand Steen Hartmann, medlemmerne er selvfølgelig altid velkomne til at ringe
eller komme i afdelingen. Vi er her jo for deres skyld.
Se videoen her

Kom til juletræsfest
I år holdes afdelingens traditionsrige juletræsfest
søndag den 12. december klokken 14:30.
Det sker i Kongrescentret i Herning.
Juletræsfesten er et tilløbsstykke, hvor der deltager mellem
800 og 1.000. Børn og barnlige sjæle får en varm optakt til
højtiden af selveste julemanden, der både vil lege med dem
og dele godteposer ud. Og selvfølgelig skal der synges og
danses om juletræet.
Læs mere senere på hjemmesiden om tilmelding
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Der festes for jubilarerne

Der bliver hygget og opfrisket mange minder hver gang, der holdes jubilæumsfest
i Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland. Nu skal der være fest igen.

Det er blevet en tradition, at Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland fejrer de medlemmer,
der har været med i enten 25 eller 40 år.
Det sker en gang om året, hvor jubilarerne inviteres til fest. De trakteres med en treretters menu,
vin, kaffe og småkager. Og så får alle en flot gave med hjem.
Jubilæumsfesterne er en kærkommen anledning til at hilse på gamle kolleger. Der bliver hygget og
genopfrisket mange minder.
I løbet af kort tid udsendes indbydelser til de medlemmer, der i 2021 har været medlem i
25 eller 40 år. Jubilæumsfesten holdes i slutningen af januar 2022.

PS: Se indstik på næste side!
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Motivation
og færdigheder
Fra ledig til job - dit springbræt til næste job
Er du ledig? Mangler du måske nogle arbejdsrelaterede kompetencer, som kan bringe dig nærmere et job?
Så kontakt dit nærmeste VUC.
Gratis efteruddannelse i følgende fag:


Grundlæggende dansk, matematik, IT
og engelsk (Forberedende voksenundervisning - FVU)



Tilbud til ordblinde

I mange jobs stilles der større og større krav til, at medarbejderne bliver endnu bedre til at læse, skrive, regne,
tale engelsk og anvende IT for at kunne bidrage til dokumentation af forskellig art. Det kan fx være kvalitetssikring.
På dit lokale VUC kan du få undervisning i disse grundlæggende færdigheder.
VUC’s konsulent Team i Midt– og Vestjylland har fokus
på at inspirere og motivere til efteruddannelse.

Du må gerne deltage på dagpenge

Book et
vejledningsmøde

Den udviklende
samtale

Inspirerende møde med fokus
på hvad du skal bruge i forhold til dit næste ønskejob.

Motiverende samtale med
fokus på:
Hvordan du kommer videre?

DU MÅ GERNE!
Kontakt en af os

Kirsten Cæsar
KIC@ucrs.dk
2041 6945
VUC-UCRS

Ingelise Christensen
ingelisec@svhfvuc.dk
4035 9541
Skive-Viborg HF & VUC
Erling Helsinghof
EHE@hhfvuc.dk
4190 0561
Herning FH & VUC

Booster engagement, læring
og motivation til mere.

Anne-Marie Rønn
AMR@holstebro-vuc.dk
3018 4639
VUC Holstebro–
Lemvig—Struer

Hanne Kirk
HK@ucrs.dk
4016 2728
VUC-UCRS

