
Skriftlig 

 beretning for Ejendomsfunktionærernes fagforening i 

Nordjylland den 23.3 2023. 
 

 

                                Faglige sager. 

 

               En del opsigelser og skriftlige advarsler, ikke en hel masse, 

men stadig, en er jo en for mange.  

Min A kasse. 

Super samarbejde, hjælpsom imødekommende, ingen klager! 

Mange spørgsmål om tidlig pension og efterløn, men det klares på 

bedste vis.  

 

Afdelingen. 
Vi arbejder på et generationsskifte. Derfor har vi blandt andet afholdt et seminar 

hvor det kun handlede om fremtiden. Hvem er klar til at gå i bestyrelsen og hvem 

kunne evt. se sig selv som formand i fremtiden? Vi havde en konsulent på til at 

lede os i den rigtige retning og jeg må bare sige, det gjorde hun godt. Det gik rigtig 

godt og jeg er sikker på det nok skal lykkes at finde egnede kolleger. 

 

Lad mig lige understrege, tak for godt samarbejde, vi mener det er alfa 

og omega at vi arbejder godt sammen og har det godt med hinanden og 

det har vi! 

 Tak for det!  

Ligeså til bestyrelseskolleger: tak for godt samarbejde. Vi har en god 

arbejdsplads. OG nu jeg er i gang, tak for godt samarbejde i ESL. 

 

Overenskomstfornyelse. 

 

               Vi skal have ny overenskomst fra 1. marts 2023.  

 I skrivende stund er industrien færdig med deres OK og 

transportområdet er i fuld gang. Vi forventer at vi er i gang med vores 

forhandlinger om ca 14 dage. (midt marts). Spændende hvad der 

kommer ud af det. 

 

 



 

 

 

                                           Kompetencefonden. 

                                                     

Der kommer stadig nye kurser på positivlisten. Brug den, søg om at 

komme på kursus. Skulle kurset ikke være på listen, oprettes det, hvis 

det er relevant for faget. 

Fuld lønrefusion, så det er bare med at få talt med arbejdsgiveren. 

Jeg kan bare gentage mig selv: Brug den, der er masser af gode kurser 

med fuld løndækning. 

 

Ejendomsservicetekniker. 

 

Kører bedre end nogensinde, vi har et sted mellem 75 og 100 elever der 

er i gang på AMU. Virkelig godt og det er bare hjem og italesætte det 

overfor arbejdsgiveren. 

                                                       

Hjemmesiden / Facebook. 

 

Vores Facebook side bliver brugt flittigt og vi har mange følgere. 

 Bare klik ind på  

https://www.facebook.com/Ejendomnordjylland  

Og giv et likes, så får du også automatisk nyhederne. Husk du kan gå ind 

og se selvom du ikke er på Facebook. Vores nye hjemmeside er i gang.  

Vi vil samle nyhederne og så sende en nyhedsmail efter behov. Vi satser 

på ca, hvert kvartal. Det kan være mødereferater, medlemsmøder, 

nyvalg osv. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Ejendomnordjylland


 

 

            Fremtiden. 

1. 1. maj med Bjarne Lausten. 

 

På bestyrelsens vegne. 

 

Torben Knudsen 

 

 

 

 

 

 

 


