
Jeg tilmelder mig hermed spisning efter generalforsamlingen:

Navn:

Lønnr.:

Pensionist/efterlønsmodtager:

Telefonnr.: 
(hvis vi får behov for at kontakte dig).

Indsend venligst denne kupon så den er Tele Øst i hænde 
senest fredag d. 10. oktober 2008.
Du har også mulighed for at tilmelde dig via afdelingens 
hjemmeside www.teleoest.dk
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Indkaldelse til Generalforsamling 2008

TELE ØST BLADET

I forlængelse af Dansk Metal Tele Øst´s ordinære 
generalforsamling indkaldes der til den 6. ordinære 
generalforsamling i Teleforeningen af 2003 for med-
lemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst 

torsdag den 30. oktober 2008 kl. 17.30 
Lyngsiehus
Nyropsgade 25, kælderen
1780 København V

 
Dagsorden i henhold til vedtægterne § 10

Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, herunder eventuelle forslag til ændringer i 
vedtægter eller forretningsorden for generalforsam-
lingen, skal i henhold til vedtægterne § 10 være be-
styrelsen i hænde senest fem uger før, altså d. 25. 
september 2008.

Dagsorden, indkomne forslag, vedtægtsforslag og 
regnskab, som bestemt i vedtægterne § 10 vil være 
tilgængelig senest 2 uger før generalforsamlingen 
på afdelingens hjemmeside www.teleoest.dk 

I henhold til vedtægterne § 11 er følgende besty-
relsesmedlemmer i Teleforeningen villige til at mod-
tage genvalg.

Tilmelding til spisning 2008

TIL:

Dansk Metal

Tele Afdeling Øst

Lyngsiehus

Nyropsgade 25 3

+++1299+++

1782 København V

Der indkaldes herved til den 1. ordinære generalfor-
samling i Dansk Metal Tele Afdeling Øst 

torsdag den 30. oktober 2008 kl. 17.30  
Lyngsiehus
Nyropsgade 25, kælderen
1780 København V

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 9 stk. 4

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, herunder eventuelle forslag til ændringer i ved-
tægter eller forretningsorden for generalforsamlin-
gen, skal i henhold til vedtægterne § 9 stk. 5 være 
bestyrelsen i hænde senest fem uger før generalfor-
samlingen, altså d. 25. september 2008.

Den skriftlige beretning med dagsorden, indkomne 
forslag, budgetoversigt og årsrapport vil, som be-
stemt i vedtægterne § 9 stk. 6 være tilgængelig se-
nest 2 uger før generalforsamlingen på afdelingens 
hjemmeside www.teleoest.dk
For medlemmer, som ikke har adgang til Internettet, 
kan beretningen tilsendes ved at kontakte afdelingen 
på telefon 33 63 29 01. 

Bestyrelsen

Transport til Generalforsamlingen
Da generalforsamlingen afholdes midt i København er der ikke 
arrangeret fællestransport. Der vil kunne udbetales transport-
godtgørelse i følgende tilfælde:

• Hvor transportudgiften er større end 50 kr.
• Transport med offentlige transportmidler refunderes 
 ved forevisning af billet.
• Transport i egen bil betales pr. kørt kilometer 
 med et af bestyrelsens fastsatte kilometerbetaling.
• Før udbetaling af transportgodtgørelsen skal 
 der udfyldes et af afdelingens udgiftsbilag.

Bestyrelsesmedlemmer:

Leif Hartmann formand modtager genvalg

Finn Berthelsen bestyrelsesmedlem modtager genvalg

John Schwartzbach bestyrelsesmedlem modtager genvalg

Jørgen Hansen bestyrelsesmedlem modtager genvalg

Birgitte Kristiansen bestyrelsesmedlem modtager genvalg

Kenneth Mortensen  bestyrelsesmedlem modtager genvalg

Jan Ohlsson bestyrelsesmedlem modtager genvalg

Jørgen Bredøl bestyrelsesmedlem modtager genvalg

Tele Øst´s bestyrelse håber, at mange 
medlemmer vil møde op på general-
forsamlingen.    
Der vil være sandwich og en forfriskning 
fra kl. ca. 17.00 – generalforsamlingen 
starter kl. 17.30. 
Efter generalforsamlingen er der spisning 
og hyggeligt samvær. Husk at tilmelde 
dig.
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Praktiske 
oplysninger
Tele afdeling Øst's kontor 
har åbent mandag - torsdag 
kl. 8.00 -15.30 samt fredag 
kl. 8.00 - 12.00. 

Adressen er: 
Dansk Metal Tele Afdeling Øst
Lyngsiehus
Nyropsgade 25, 3. sal
1780 København V

E-mail adresse: 
teleoest@danskmetal.dk
Hjemmesidens adresse er: 
www.teleoest.dk

Telefon: 33 63 29 01
Telefax: 33 63 29 56 

Der er altid mulighed for person-
lig henvendelse.  
Ønsker du at tale med en bestemt 
person, er det en god ide at ringe 
først, for at aftale tid.

Af faglig sekretær Ulla Puck

- Kim, hvorfor valgte du at gå i lære 
i TDC?
TDC var en af de første virksomhe-
der jeg kom til jobsamtale hos. Efter 
samtalen blev jeg spurgt, om jeg 
ville have jobbet. Det svarede jeg 
selvfølgelig ja til. 
TDC er jo en af de helt store virk-
somheder i Danmark, så der er rigtig 
mange muligheder hos dem. Det 
var det, der gjorde, at jeg gerne vil 
have et job hos dem. Før jeg kom 
til samtale, vidste jeg ikke engang, 
hvad det var for en uddannelse jeg 
ville komme til at tage, men det lød 
interessant så jeg takkede ja til job-
bet, som Teleinstallationstekniker-
elev.

- Hvad vidste du om TDC?
Ikke så meget andet end, at de er en 
af Danmarks største virksomheder 
inden for kommunikation. Jobmæs-
sigt ville det gå ud på at køre rundt 
i de hvide varevogne med det blå 
TDC logo på siden. Det var sådan 
set det eneste jeg vidste om TDC, da 
jeg søgte. 

- Hvad forventer du af TDC og hvad 
kan TDC gøre for dig i fremtiden?
Jeg forventer at de giver mig en god 
uddannelse. Det er det vigtigste lige 
nu. Men selvfølgelig forventer jeg 
også et godt arbejdsmiljø og ind-
blik i firmaet. Det betyder meget for 
mig, at jeg kan få gode muligheder 
med min uddannelse i fremtiden, 
både inden og udenfor TDC.

- Kan du berige TDC?
Ja, med en god motiveret medarbej-
der. Jeg kan godt lide og sætte mig 
ind i det arbejde jeg laver. Jeg har 
gode forventninger med min ud-
dannelse, så jeg vil selvfølgelig give 
det bedste indtryk af mig selv som 
medarbejder. Så jeg vil gi’ den 110 
%, som skolelærerne siger.

- Hvorfor meldte du dig ind i Dansk 
Metal?
Vi fik at vide at det var meget klogt 
at melde sig i fagforening, især un-
der uddannelse. Jeg kendte en der 
var medlem af Dansk Metal og 
vedkommende anbefalede mig til 
Jer. Selvom jeg ikke har så meget 
forstand på kontingent, A-kasse og 
lign, så det ud til, at det ville være 
fornuftigt at gøre. Og efter jeg er 
blevet medlem,  kan jeg se, at det er 
smart at gøre. 

- Som medlem af Dansk Metal Tele 
Øst har du mulighed for at deltage i 
flere arrangementer/medlemstilbud, 
vil du benytte dig af dette?
Det vil jeg godt kunne finde på. Jeg 
synes det ville være fedt at komme 
ud til arrangementer, så man kan 
møde andre Metal-medlemmer. Og 
Jeres medlemstilbud ser også rigtig 
fine ud.

- Kender du noget til fagforenings-
kulturen i Danmark?
Jeg kendte næsten ikke noget til 
den, før jeg kom ind i Metal, men 
efterfølgende har det da hjulpet. Før 
troede jeg bare, at hvis man ikke fik 
den løn man ville have, så strejkede 

man. Det var det indtryk jeg fik, da 
jeg så FOA strejkede i nyhederne. 
Det var den fagforeningskultur jeg 
kendte til.

- Er dine forældre medlemmer af et 
LO forbund og har du fået oplys-
ninger om fagbevægelsen gennem 
dem?
Min far er medlem af 3F og min mor 
er medlem hos FOA. Jeg har ikke fået 
noget at vide om Dansk Metal igen-
nem nogle af dem. Vi snakkede på 
et tidspunkt om, at jeg skulle meldes 
ind i en A-kasse, men det blev ikke 
til så meget, dengang. Det var først 
da jeg begyndte på grundforløbet 
på EUC Sjælland, at Metal virkeligt 
kom til syne.

- Er du via dit skoleforløb blevet ori-
enteret om Dansk Metal?
Ja, det er jeg. Der kom en person fra 
Dansk Metal ud på skolen og fortalte 
os om Dansk Metal, og hvad I kunne 
tilbyde. Det var rart af få lidt at vide 
om, hvordan man bliver dækket, så 
man for den rigtige løn osv.

- Ved du at der findes en speciel 
hjemmeside i Dansk Metal, som ude-
lukkende har med ungdommen at 
gøre -  den hedder www.metalung-
dom.dk?
Nej, det vidste jeg ikke. Det er da 
meget fedt, at I er lavet en side spe-
cielt til os. Den vil jeg godt kunne 
finde på at benytte mig meget af.

- Hvad er dine interesser?
Mine største interesser er compu-
ter, spil og film. Meget af fritiden 

bliver brugt på at spille. Det er alt 
lige fra småspil på nettet, spille on-
line i Counter Strike og Warcraft 
med nogle af vennerne, til at vi spil-
ler Guitar Hero på min Playstation. 
Jeg har altid godt kunne li’ at spille. 
Jeg har haft så meget interesse i det, 
at jeg faktisk har været med i en del 
konkurrencer på nettet og diverse 
netcaféer. Interessen kom, da vi fik 
vores første computer for over 10 
år siden. Med tiden fik jeg så også 
interesse i computere generelt med, 
hvordan man samler og reparere 
dem. Så jeg har altid været ’compu-
terfyren’ blandt vennerne.
Jeg har skaffet mig en hjemmebio-
graf, selvom jeg stadig bor hjemme, 
da jeg gerne vil have noget ordent-
ligt at se film på. Hjemmebiografen 
sammen med min store film-samling 
er jeg rigtig glad for.  
Jeg har en dejlig 30-knallert for jeg 
har ikke kørekort endnu. Den kom-
mer jeg til at bruge meget, da en bil 
nok ikke er indenfor købsrækkevide 
– endnu. 
Noget af det jeg er allermest glad for 
er mit køleskab som jeg har stående 
på mit værelse. Det fik jeg i gave, 
da jeg fyldte 18 år her i juni. Det er 
rigtig dejligt ikke at skulle have alt 
mit cola og øl stående i forældrenes 
køleskab. Man kan næsten ikke få 
en bedre gave. Casper, en af mine 
venner er også blevet direkte misun-
delig på mig:-)

- Hvad får du din fritid til at gå 
med?
Det meste af fritiden bruger jeg for-
an computeren. Jeg spiller på  com-

puteren og prøver også at få den til 
at fungere som server og installere 
forskellige operative systemer. Nog-
le gange tager jeg med vennerne på 
netcafé. Men ellers bruger jeg også 
hjemmebiografen rigtig meget. Lige 
nu tilbringer jeg det meste af fritiden 
sammen med vennerne.  

- Har du haft en dejlig sommerferie 
og hvad har du foretaget dig?
Det har været en rigtig fed sommer-
ferie. Jeg har ikke været ude at rejse, 
men jeg var på Roskilde Festival, og 
det var en super fed oplevelse. Vi var 
fire venner der tog af sted og var i 
lejr med en masse andre vi også 
kendte. Vi fik hygget os, hørt meget 
musik og fik mødt rigtig mange sjo-
ve mennesker. At stå på første række 
til L.O.C. ved Orange Scene kan ikke 
sammenlignes med noget andet. 
Det var super super fedt. 
Ellers har jeg brugt rigtig meget tid 
med vennerne. Vi har taget i biogra-
fen, været på stranden og gået til 
fester. Vi har stort set ikke lavet an-
det end at bruge tid sammen og det 
resultere i rigtig mange McDonald’s 
og Burger King ture. Alt i alt har det 
været en fed sommerferie.

Kim Skovlund Hansen er en af afdelingens nye medlemmer
Kim Skovlund Hansen er 18 år og bosiddende i Ejby tæt på Køge. Han er Teleinstallationsteknikerelev og en Tele afdeling Øst´s seneste indmeldte 
medlemmer. Kim startede sin uddannelse i TDC august i år og forventer at være udlært februar 2011. 
Redaktionen har kontaktet Kim for at høre, hvad der gemmer sig bag en ung mand på 18 år, der vælger TDC som uddannelsessted og som nyt 
medlem af fagforeningen. 

Redaktion
Redaktør: Birgitte Kristiansen
Ansvarshavende: Afdelingsformand 
Leif Hartmann 

Fristen for at indsende stof til bladets 
næste nummer, der udkommer i no-
vember måned, er d. 16. oktober 2008.  

Grafi sk tilrettelægning og tryk:
Alfa Grafi k, Herlev, 44 53 23 23

NY REDAKTION
Den nye redaktion på Tele Øst Bladet er: 

Faglig sekretær Birgitte Kristiansen 21493018  
Faglig sekretær Ulla Puck 40453718 
Tillidsrepræsentant Allan Marrot 40305821 
Tillidsrepræsentant Tommy Bidstrup 21709573 
Tillidsrepræsentant Vibeke Rathmann 29654436 
Tillidsrepræsentant Tomas Wellejus 31205095

Mobilnumrene til udvalget må gerne benyttes. Har I en historie, 
læserbrev, artikel eller andet som I ønsker i Tele Øst bladet, så kon-
takt venligst én fra redaktionen.

Redaktionen ønsker Kim velkom-
men i Tele Afdeling Øst og held og 
lykke med sin uddannelse.

Starter igen efter sommerferien tirsdag d. 2. september, Gl. Jernbanevej 34, telefon 36 17 00 41. Medbring 
din madpakke, øl/vand/kaffe kan købes, vi spiser kl. 12.00. Her er åbent hver tirsdag, med mindre andet 
oplyses. Vi glæder os til at se jer.

Arrangementer (ændringer kan forekomme).
Fredag d. 26. september - Frokost i Hansens familiehave  
Tirsdag d. 28. oktober - Frelsens Hær underholder kl. 14-15  
Tirsdag d. 4. november - Lukket pga.TDC tema i Teglholmen kl. 15.00
Tirsdag d. 25. november - Bankospil
Tirsdag d. 16. december - Julefrokost m.m.
Juleferie til 6. januar 2009.

Orientering via tilmeldingslister. 
Telefon: Erik (vinter) 32 51 00 19, (sommer) 32 55 41 00, Tenna 32 55 03 02  

Bestyrelsen

Telefonstandens pensionistforening af 1950

Nyt fra Kursusafdelingen 
Kursus for tillidsvalgte i SU/Forhandling 
for TDC ansatte i uge 35 er flyttet til uge 
50. Der er ledige pladser.

Det nye kursuskatalog ”Naturligvis 2009” 
fra FIU-ligestilling er udkommet. Det kan 
læses på www.loli.dk eller ring til afdelin-
gen, så sender vi et.

Forespørgsel og tilmelding til kurser 
rettes til Birgitte Kristiansen i afdelingen 
på tlf. 33 63 29 01.

Hvad betyder et medlemskab 
af Dansk Metal Tele Øst
Som medlem af Tele Øst er du sikret en faglig bistand. 
Vi yder hjælp til alle vores medlemmer omkring over-
enskomstspørgsmål, pensioner, forsikringsspørgsmål i 
forhold til arbejdet, lønforhold, ferie og meget mere.

Samtidig har du mulighed for at;
• Deltage på generalforsamling.
• Modtage medlemsblad, der udkommer 
 7 gange om året
• Leje sommerhus
• Deltage i juletræsfest med din familie.
• Tage på Pensionistskovtur.
• Blive medlem af Seniorklubben.
• Efterlade / få begravelseshjælp.
• Være med i Dansk Metals Gruppeliv- og 
 Fritidsulykkesforsikring i Alka.
• Rabat med dit LO pluskort.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at 
henvende dig i afdelingen.

TDC`s kollektive heltidsulykkesforsikring for med-
arbejdere, er flyttet fra TopDanmark til Kommu-
neForsikring.

Af faglig sekretær Jørgen Hansen

Hvis du i forbindelse med forsikringen i TopDanmark 
har udfyldt og indsendt en begunstigelseserklæring 
for at sikre, at en eventuelt forsikringsydelse ved død 
tilfalder de eller den rette person -  eller at du på 
baggrund af de nye arveregler ønsker at sikre an-
dre personer end dem arveloven bestemmer, skal 
du skynde dig at kontakte KommuneForsikring og 
få udfyldt en ny begunstigelseserklæring.

Den  begunstigelseserklæring der eventuelt er ud-
fyldt og sendt til TopDanmark er ikke længere 
gældende.

Hvis du har uddybende spørgsmål til den nye ord-
ning, kan du kontakte Risk Management på telefon 
66 63 71 40 – ifølge medarbejder-portalen. 

TDC og heltidsulykkeforsikringen

HUSK
• Er du ledig eller syg i mere end 22 uger, er 
 der mulighed for nedsat kontingent.

• Når du går på efterløn eller offentlig pension, 
 skal du meddele det til afdelingen. 
 Kontingentændringer sker typisk indeværende 
 måned + 1 måned.

Du skal rette 
henvendelse til 
Sanne Frederiksen 
i sekretariatet på 
telefon 33 63 29 01.



Søren Povlsen

Jeg vil sende en hilsen fra Dansk Metal og sige tillykke med den her fusion. Det er et skridt på vejen i forhold til 
hensigten med fusionen mellem TKF og Dansk Metal. Det gælder om at blive brancherettet og det er en ting vi 
skal være opmærksomme på. 
Det er jo også en af de ting I bærer videre i den nye afdeling. Tillykke med det. 
Det er samtidig nødvendigt, når vi ser på den måde TDC forsøger at forvalte sit personale på. TDC ser meget på 
økonomien og til syvende og sidst går det ud over medlemmerne. Der er det nødvendigt at stå sammen – vise 
at fællesskabet har en identitet og styrke og give et passende modsvar til arbejdsgiveren. Det skal også være et 
fællesskab der er klar til at servicere, når man ikke længere synes, der er rart at være i TDC. Det skal være et fæl-
lesskab der kan vise professionalisme, der dækker bredere end bare at sørge for beskæftigelse i TDC. Det gælder 
på efteruddannelse, A-kasse og miljøområdet. Vi ser også at den borgerlige regering laver forskellige overgreb 
og forsøger at minimere det vi kalder fællesskab. Bare tænk på den måde man i dag behandler ledige på. Det er 
ikke ledigheden man jagter, men mere de ledige man jagter. Der er en meget markant forskel, som vi skal være 
opmærksomme på. Rigtig mange gange tillykke med fusionen i dag og god vind fremover.

Jeg er blevet opfordret til at sige et par ord på denne 
historiske dag.
Jeg har med interesse lyttet til, hvad der er blevet sagt i 
dag. Blandt andet er Birgitte inde på, at hun ikke havde 
oplevet en afdelingsfusion. Jeg har oplevet mange 
fusioner.
Jeg startede i 1947 i KTAS på Bornholm i en afdeling 
som blev fusioneret. Fusionen mellem TKF og Dansk 
Metal var en god ting. Vi burde nok have haft flere 
fornuftige kræfter i gennem årene, der havde kunnet 
enes om fusioner noget før, men det er så lykkeligt, at 
det er sket nu. Jeg har, så vidt det var muligt, fulgt med 
i de drøftelser der har været op til denne fusion. Jeg 
mener det er et meget anerkendende stykke arbejde 
man har fået lavet og et godt resultat man er nået frem 
til. Tillykke med Tele Øst og tak til de gode kræfter der 
har samlet de to afdelinger.

Tillykke med dagen i dag. Jeg har været med til en del 
fusioner igennem de år jeg har været ansat. Jeg blev 
ansat i 1964 og i 1965 begyndte jeg i studiekreds. Min 
gamle far var en glødende fagforeningsmand og mente 
at alle skulle være med i en fagforening. Vi skulle holde 
sammen. I studiekredsen var H.C. også der -  og jeg har 
mødt en masse gode kammerater og venner derinde. 
Jeg blev udlært derinde som tillidsmand og var det 
i mange år. De ting jeg har lært, har sat sit præg på 
mit liv gennem mange år. Min far kom en gang med 
en stor mappe til mig. Den skulle jeg have når jeg nu 
skulle på tillidsmandskurser. Jeg var stolt dengang. 
Det med fusioner har altid været min kæphest. Jo flere 
vi er -jo bedre.
Da øst og vest slog sig sammen til Dansk Teleforbund 
og senere til – noget så forfærdeligt et ord, som – 
Telekommunikationsforbundet. Det var en hel spiritus-
prøve.
Fusionen med Dansk Metal var glædeligt, men gav 
anledning til mange diskussioner ude på arbejdsplad-
serne.
Tak for alle de gode år. Held og lykke med fremtiden.

Æresmedlem H.C. Hansen:

Simon Isendam:

Forbundssekretær Per Påskesen:

Tak for valget og tillykke til vores nye Tele afdeling Øst. 
Også tillykke til de bestyrelsesmedlemmer der har fået 
det her igennem. Det er et flot stykke arbejde de har 
lavet. Det sagde jeg også på sidste generalforsamling. 
Det er godt at vi nu står som én samlet afdeling. 
Jeg vil gerne sige nogle ord omkring løn. Vores kære 
direktør Jens Alder er i Aspekt i denne måned, hvor han 
udtaler, at lønnen skal være i orden. Mit råd til alle, der 
endnu ikke har været til lønsamtaler er, at de tager den 
her artikel med. Jens Alder siger at lønnen skal være 
konkurrencedygtig i forhold til andre virksomheder. Jeg 
håber virkelig I tager den her artikel med ind til sam-
talerne og påpeger, at vi alle skal have en løn, som de 
får i andre virksomheder, der modsvarer TDC. Tak for 
ordet.

Ungdomsudvalgsmedlem Sia Møller:

Tillykke med den nye afdeling. Jeg synes det er en flot ting der er sket. Udover det, så har vi haft mange sjove 
timer i seniorklubben sammen med de repræsentanter, der har været i det gamle afdeling 1. Det siger vi tak for 
– især til Robert Larsson, som har været med til at hjælpe os igennem mange praktiske ting. Nu ser jeg, at der 
træder en ny ind på det område, nemlig Ulla Puck og hende har jeg arbejdet sammen med før. 
Jeg byder dig velkommen Ulla. Jeg håber vi får et godt samarbejde. Jeg håber også at I vil være med til at sørge 
for, at alle de kolleger der går på pension, kommer over i en seniorklub. Der er noget efter arbejdslivet. Tillykke 
alle sammen. Jeg håber det bliver en succes.

Seniorformand Jørgen Bredøl:
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Stiftelse af

Dansk Metal Tele Afdeling Øst
Dansk Metal Tele afdeling 1 og Dansk Metal Tele Afdeling 12 tiltræder herved, efter 
beslutninger i de respektive kompetente forsamlinger/ved urafstemning, at de fusionerer 
som ligeværdige parter i en fælles ny afdeling 

Dansk Metal Tele Afdeling Øst

Parterne forpligtiger sig til i fællesskab, at arbejde på grundlag af de aftalte bestemmelser i 
det udarbejdede og fremlagte forslag til fusionsaftale af 1. april 2008 indeholdende:

Vedtægter
Forretningsorden
Fondsvedtægter
Fusionsbalance af 1. januar 2008
Organisationsstruktur
Budget og kontingenter

med de eventuelle ændringer, der måtte blive vedtaget på den stiftende generalforsamling.

Dansk Metal Tele afdeling 1 og Dansk Metal Tele Afdeling 12`s formue og fonde og øvrige 
ejendele overføres til den nystiftede afdeling pr. 1. januar 2008.

Eventuelle forpligtigelser af økonomisk eller anden art, som Dansk Metal Tele afdeling 1 og 
Dansk Metal Tele Afdeling 12 hæfter for, overtages af den nystiftede afdeling.

Den nystiftede afdeling, kaldet Dansk Metal Tele Øst påbegynder deres aktiviteter med 
virkning fra den 1. juni 2008. 

De økonomiske og skattemæssige forhold er aftalt med virkning fra den 1. januar 2008.

Således besluttet på den stiftende generalforsamling den 31. maj 2008
på Hotel Scandic  Vester Søgade 6, København.

         

                                                                                  for Tele afdeling 1 for  Tele Afdeling 12
 

 

                                           

            

         

         

                                                                                           

    

         Leif Hartmann                                                                                  C arsten D. Nielsen        

                  Dirigent                                                                                           Dirigent 
    

  

       

  

   

                                                                                                         

             Per Påskesen                                                                                        Eva Baden           

Stiftelsesdokumentet blev underskrevet af Leif Hartmann og Carsten D. Nielsen, samt dirigenterne Eva Baden og Per Påskesen. 
Efter underskrivelse af dokumentet ringede dirigenten med klokken og erklærede hermed Dansk Metal Tele Afdeling Øst for stiftet.

Æresmedlem 
H.C. Hansen

Jørgen Bredøl Per Påskesen

Sia Møller Erling Hansen

Per Påskesen

Leif Hartman Carsten D. Nielsen

Eva Baden

Simon Isendam

Lars Østergaard

Isabel Schwartzbach underholdte med sang og der var livlig debat – også i pauserne.

Jeg vil orientere om afdeling 1´s afstemningsresultat. Vi har forskellige regelsæt i de 
to afdelinger og bestyrelsens valgte, at den ekstraordinære generalforsamling i Tele 
afdeling 1 blev afholdt den 14. maj 2008 – fordi det var den dag stemmerne blev 
talt op i afdeling 12, og dermed var vi bekendt med resultatet. 

På afdeling 1´s ekstraordinære generalforsamling var der 91 medlemmer tilstede, 
hvoraf de 90 stemte for fusionen med Tele afdeling 12 – og én stemte imod.
Det er et meget klart resultat og alle mener, at det er den rigtige løsning.
Vi samler os og TDC spreder os. 
Fra Tele afdeling 1 vil jeg godt sige tak til medlemmer for den store opbakning. 
Også tak til vores tillidsrepræsentanter, som vel nærmest har ventet på det her 
længe. En af de gode ting der er lavet i denne fusion er, at vi har gjort plads til alle. 
Der er brug for alle gode kræfter til at arbejde for fællesskabet. 

Hermed indstiller vi fra afdeling 1, at vi er klar til at stifte Dansk Metal Tele Øst. 

Et tilbageblik i ord og billeder fra den 
stiftende generalforsamling i Tele afdeling Øst

Allerførst vil jeg udtrykke min glæde ved, at vi i dag er samlet til en stiftende 
generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling Øst.
I de her dage for ca. et år siden besluttede vi i de to afdelinger, at vi skulle indgå 
fusionsdrøftelser med hinanden. Der blev herefter nedsat en arbejdsgruppe med 
tre repræsentanter fra hver afdeling. 
Fra afdeling 1 var det John Schwartzbach, Jørgen Hansen og Birgitte Kristiansen. 
Fra afdeling 12 var det Bjarne Olsen, Annette Brejnholt og Ulla Puck. 

På afdeling 12 ´s generalforsamling i oktober 2007 fik bestyrelsen mandat til at 
fortsætte fusionsdrøftelserne med Tele afdeling 1.
Vores generalforsamling lagde sig, allerede dengang fast på en procedure for 
beslutningsprocessen – nemlig at endelig beslutning om fusion kunne ske efter, at 
resultatet blev forelagt generalforsamlingen og herefter vedtaget blandt 
urafstemning blandt afdelingens medlemmer. 
Efter bestyrelserne i henholdsvis afdeling 1 og afdeling 12 i marts måned var blevet 
enige om det fremsatte forslag til fusionsgrundlag, blev fusionsgrundlaget sendt til 
forhåndsgodkendelse hos Dansk Metal. 
Det har nemlig været væsentligt for begge teleafdelinger, at Dansk Metals 
hovedbestyrelse forhåndsgodkendt fusionsgrundlaget. Dette skyldes at den 
fagpolitiske aftale mellem TKF og Dansk Metal, som blev indgået i forbindelse 
med de to forbunds fusion i 2003. Den fagpolitiske aftale indeholder en række 
særrettigheder – blandt andet, at teleafdelingerne ikke er omfattet af Metals 
standardvedtægter for afdelinger. 
Fusionsgrundlaget blev forhåndsgodkendt af Dansk Metals hovedbestyrelse 
den 1. april 2008 og dagen efter den 2. april indkaldte afdeling 12 til ekstraordinær 
generalforsamling til afholdelse den 23. april 2008. 

Jeg vil gerne takke arbejdsgrupperne fra begge afdelinger, som har udarbejdet 
fusionsgrundlaget. Der er blevet hugget en hæl og skåret en tå, men I har opnået 
et resultat, som ikke bare jeg er glad for, men også hovedparten af medlemmerne 
er glade for – det viser afstemningsresultatet med al tydelighed.

Jeg vil også takke bestyrelserne i begge afdelinger fordi I har bakket op om ideén 
om fusionen. Jeg glæder mig til samarbejdet med den nye bestyrelse. Der ligger 
mange udfordringer foran og venter på os. Også en tak til tillidsrepræsentanterne 
og medlemmerne som har stemt for forslaget om fusion. Jeg er overbevist om at 
en fusion vil gavne uanset, hvor man er ansat. 

Så nåede vi så langt. Efter mange timers arbejde - og tidligere forsøg, der som 
bekendt ikke blev til noget -  er en fusion nu lykkedes.
Tele afdeling 1 og Tele afdeling 12 er blevet til Tele afdeling Øst.
Hvor er det glædeligt, og hvor bliver det en stor udfordring. 
Det er nu der skal arbejdes efter de retningslinier, som er udstukket i vedtægterne 
og fusionsaftalen.
Jeg har været så heldig at være en del af arbejdsgruppen, som har forberedt den her 
fusion. Jeg vil benytte lejligheden her til at sige tak til gruppen for samarbejdet. Tak 
til Jørgen Hansen, Annette Brejnholt, John Schwartzback, Bjarne Olsen og Ulla Puck.

Jeg personligt ser meget frem til det nye samarbejde i Tele Øst. 
Men jeg er heller ikke i tvivl om, at der skal slibes kanter; 
Vi er to forskellige afdelinger med hver vores kultur og uskrevne regler, og når vi 
flytter sammen på 3. sal i Nyropsgade erobrer vi hele etagen.  
Målet har vi hele tiden haft for øje – det er der ikke ændret på. Målet er 
selvfølgelig først og fremmest vores medlemmer. Det er medlemmerne som har 
den første og største prioritet i vores hverdag. Og det er bestyrelsen meget bevid-
ste om. Det handler om faglighed og det handler om hjælp og rådgivning til vores 
medlemmer. 
Men det handler også om uddannelse. Uden uddannelse til vores tillids-
repræsentanter går det ikke. De skal klædes på til de opgaver og de udfordringer 
de har i hverdagen.
Jeg vil gerne rette en tak til medlemmerne for jeres opbakning til vedtægternes §13, 
som beskriver, at ’den daglige ledelse skal indsuppleres med repræsentanter fra det 
underrepræsenterede køn.’ 
Det betyder i al sin enkelhed, at de tiltag og de beslutninger bestyrelsen måtte 
træffe, har haft begge køns synspunkter med på vejen. 
Husk på, at Tele Øst´s medlemssammensætning fordelt på køn er ca. fifty fifty.
Så tak for jeres støtte til netop denne §, som jeg finder så vigtig i alle henseender. 
Tak for ordet

STIFTENDE GENERALFORSAMLING

Dansk Metal Tele Øst

Dansk Metal Tele Afdeling 12

Dansk Metal Tele Afdeling 1

LØRDAG D. 31. MAJ 2008 KL. 10:00på Hotel Scandic
Vester Søgade 6, København V.

Formand for det daværende Tele afdeling 12, nu næstformand i 
Tele Øst Carsten D. Nielsen:

Formand for det daværende Tele afdeling 1 og nuværende 
formand for Tele Øst Leif Hartmann:

Faglig sekretær Birgitte Kristiansen:

Tekst: Birgitte Kristiansen   Foto: Tommy Bidstrup

Lørdag formiddag den 31. maj 2008 kl. 9.30 afholdt Tele Øst den stiftende generalforsamling. 
Solen skinnede over København, da 121 medlemmer mødte op på Hotel Scandic for at byde Tele Afdeling Øst velkommen.

Leif Hartmann og Carsten D. Nielsen redegjorde for afstemningsresultaterne fra henholdsvis Tele afdeling 1 og Tele afdeling 12. 
Resultaterne viste med al tydelighed, at medlemmerne i de to Tele afdelinger mente, at fusionen var eneste farbare vej frem.

Taler og lykønskninger var der mange af og vi bringer her et lille udpluk af de mange taler: 
Af pladshensyn har vi været nødt til at afkorte talerne og der har desværre heller ikke været plads til dem alle. 

Bestyrelsen i det nye Tele Øst samlet til fotografering.

Carsten D. Nielsen Bjarne Lund Olsen

Leif HartmannBirgitte Kristiansen

Eva Baden

Steen Christensen, Tele Afdeling 11

Leder 
August 2008

Af afdelingsformand Leif Hartmann

Sommeren er ved 
at gå på hæld og 
forhåbentlig har alle 
medlemmer haft 
en god og tiltrængt 
ferie. 
Sommeren har også 
betydet fusion mel-
lem de to teleafde-
linger. 

Den 1. juni trådte fusionen i kraft og i de 
sidste par måneder er der pakket ind, flyttet 
kasser, reoler og skriveborde og pakket ud 
igen. Det meste er på plads og Tele afdeling 
Øst bor nu samlet på 3. sal i Nyropsgade. 
Vi glæder os til rigtig at komme i gang med 
arbejdet til gavn for alle medlemmer.
Det faglige arbejde bliver der nok af med 
alle de omorganiseringer og fyringer der 
fortsat sker i TDC. 

Fusionen betyder også et goddag og 
velkommen til et nyt afdelingsblad. Med 
et oplag på over 5000 når vi ud til mange 
medlemmer og samarbejdspartnere. 
Dette Tele Øst blad er det første i den 
fusionerede afdeling, som nu ser dagens lys. 
Vi vil bestræbe os på at udvikle et medlems-
blad, der er oplysende, varierende og giver 
plads til meninger.
Sammen med dette første medlemsblad 
i Tele Øst følger en opfordring til at tage 
aktivt del i debatten i bladet. Det er med-
lemmernes blad, så har du noget, som 
du ønsker, skal offentliggøres, så kontakt 
afdelingen.

For medlemmerne på nummeroplysning 
118 har sommeren betydet flere udfordrin-
ger. Politikerne har jo besluttet, at en række 
af de tjenester, som TDC er forpligtet til at 
drive, skal i udbud, blandt andet den popu-
lære nummeroplysning, 118.

Det er Eniro der har meldt sig som udfor-
dreren til TDC på 118.
I forbindelse med udbuddet er der pludselig 
opstået usikkerhed om, hvorvidt medarbej-
derne følger med fra TDC over til den nye 
operatør, hvis TDC mister opgaven. Proble-
met er opstået, fordi IT- og Telestyrelsen 
ikke klart melder ud, at der er tale om en 
klassisk virksomhedsoverdragelse. 

Dansk Metal truer med at gå rettens vej, 
hvis medarbejderne ikke følger med og me-
ner yderligere, at lovgivningen er ret klar, så 
denne tvivl burde slet ikke opstå.

Metal har haft sine jurister til at se på sagen, 
og er slet ikke i tvivl om, at Eniro er forplig-
tet til også at overtage medarbejderne, hvis 
de vinder 118-udbuddet.
Mange hundrede medlemmer, som i dag er 
ansat i TDC, er i farezonen for at miste deres 
job, hvis reglerne om virksomhedsover-
dragelse ikke tages i anvendelse.  Metal vil 
kæmpe for medlemmernes job - uanset om 
det er hos TDC eller anden operatør.
Men opstår der problemer er det klart, at 
politikerne på Christiansborg hurtigst muligt 
må rette op på lovgivningen.
Tele Øst er tilfreds med at Dansk Metal vil 
følge udbudssagen tæt, og at de er parate 
til at køre de nødvendige retssager, hvis en 
ny operatør skulle vinde.
Vi mener det er urimeligt, at medlemmerne 
skal frygte for, at deres job forsvinder, hver 
gang der skal køres en udbudsrunde.


