
 
 

Nyhedsbrev marts.   
 

 

Så er vi igen i gang med at vaccinere os i det præhospitale. Vi håber, at i alle vil tage imod 
vaccinen, så vi kan få vores normale hverdag tilbage. 

Desværre er der rigtig mange af os der får bivirkninger, men de skulle for de fleste være mindre end selve 
det at få Covid-19. 

  

I Reddernes Fagforening har vi efterhånden fået så meget økonomisk overskud, at vi i bestyrelsen har 
besluttet at ansætte en sekretær/regnskabsmedarbejder på deltid. Vi er ved at have rammerne for 
stillingen på plads og lige så snart vi er klar, slår vi stillingen op. 

Vi er også begyndt at planlægge årets ordinære generalforsamling. I år har vi besluttet at afholde den 
virtuelt, da vi ikke ønsker at skulle udskyde den igen. Vi har også besluttet at rykke den lidt frem, da vi har 
nogle presserende punkter vi gerne vil have drøftet med jer. 

Selve datoen og hvordan det bliver afholdt, sender vi ud i indkaldelsen. 

I Falck er der gang i et valg til medarbejderrepræsentant i Falcks bestyrelse. 

Det er dejligt at se, at I bruger demokratiet og stiller op til posten. Desværre har det igen vist sig at 
3F/CF/Reddernes Landsklub ikke ønsker demokrati og har bag ved facaden forsøgt at få reduceret antallet 
af opstillere til fordel for Henrik ”Turbo” Villsen, som de støtter. 

Vi, i Reddernes Fagforening, er selvfølgelig glade for, at så mange af jer vil stille op til denne vigtige post og 
vil anbefale jer alle at stemme. 

Kim Hammershøj, som er kasserer i Reddernes Fagforenings bestyrelse, stiller også op. Vores opfordring går 
på, at hvis man gerne ser der kæmpes for nogle af RFs mærkesager som åbenhed og indflydelse, så sætter 
man sit kryds her.  

I Region Nord har der været udbud i det præhospitale og her har PreMed vundet. Det er selvfølgelig en stor 
omvæltning, når man i regionen ”altid” har haft Falck. Men husk at forandring ikke altid er negativt, det 
gælder om at få det bedste ud af det og nu har I chancen for at være med til at skabe den virksomhed som I 
ønsker. 

PreMed har oprettet denne side, hvor de løbene ligger informationer op. Ambulance | PreMed A/S. 

Vi følger selvfølgelig med i, hvordan det går og skal nok råbe højt hvis i redderne bliver glemt i denne 
proces. 

 

 

https://www.premed.dk/ambulance

