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Nyhedsbrev maj. 
  

1.  maj er den internationale kampdag. Siden 1890 har arbejdere samledes for at fejre den 
internationale kamp, med demonstrationer, taler, musik og socialt samvær. 

Denne dag har i mange år være brugt til at fortælle de gamle fagforeningers historier om hvad de 
har opnået og hvor vigtige de har været. 

Vi, i reddernes fagforening, vil gerne støtte op om den dag og opfordre jer alle til at deltage i 
jeres lokale 1. maj arrangement. De gamle fagforeninger har før i tiden kæmpet og vundet 
mange store og vigtige kampe. Der er meget vi skal huske og takke dem for. 

Desværre har de gamle fagforeninger i nogle brancher mistet kontakten til deres medlemmer, i 
et forsøg på at blive store, fine og vellønnede. Toppen i fagforeningerne tjener over 1.200.000kr 
om året. 

I ”gamle” dage levede fagforeningerne godt af eksklusivaftalerne. Disse sikrede dem en god 
indtægt, uanset hvor meget eller lidt de gjorde for deres medlemmer. Heldigvis blev disse aftaler 
forbudt i 2006, da en EU dom endeligt dømte dem til at være ulovlige. 

Vi bliver ofte fortalt, at hvis man er utilfreds, så skal man ændre det inde fra. Sidste måneds 
begivenhed i CF. viser desværre endnu en gang, at hvis man prøver at ændre på noget for dem 
som sidder inde bag de tykke fagforeningsmurer, så bliver man ekskluderet eller som det også er 
set tidligere truet med eksklusion og fratagelse af tillidshverv. 

Det virker til, at man i dag bruger kræfterne på at kæmpe mod medlemmerne, fremfor at 
kæmpe mod arbejdsgiverne. 

Hvis du vil være med til at forme og vise hvilken retning vores helt egen fagforening skal gå, så 
skal du møde op til vores generalforsamling den 28/5-19 kl. 14.00 i Blommenslyst på Fyn. 

  

I Responce i Region Midt, har fællestillidsrepræsentanten desværre spredt usande rygter om 
Reddernes fagforening, hvor han hævder, at man som medlem af RF ikke kan få hjælp til 
beregning af forskudstillæg i en periode, hvor Responce har lavet en fejl i udbetalingen.  

De medlemmer, der har fulgt vores beskrevne procedurer, har alle fået den hjælp, de har haft 
brug for.  

Et medlem er blevet afvist da han ikke var medlem af nogen fagforening på det tidspunkt hvor 
problemet opstod. I øvrigt almindelig standard i alle fagforeninger. De medlemmer som kommer 
fra en anden fagforening kan sagtens få hjælp af os. Du kan læse om hvordan du får hjælp her. 

 Selvom der ikke er sket så meget udad til, har vi internt i bestyrelsen haft nok at se til. 

Vi har fået lavet den fond der skal dække gebyret vores medlemmer har når de søger 
kompetencefonden på 3F overenskomsten. 

Det har ikke været en let sag, da vi som udgangspunkt ikke vil blåstemple det gebyr som vi finder 
uforholdsvis stort. Ifølge 3F dækker det kun de faktiske udgifter. Men med lidt hurtig 
hovedregning, så har du ved 500 ansøgninger om året udgifter for 2.500.000kr til administration. 
Hvis det er rigtigt, så går rigtig mange af de penge som er taget fra reddernes løn, til en meget 
dyr administration. 

På den anden side ville vi heller ikke have at vores medlemmer var dårligere stillet, så derfor 
valgte vi denne løsning. 

En anden tidsrøver for bestyrelsen er vores kommende generalforsamling. 
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Vi har valgt i år prøve  at gøre vores generalforsamling lidt mere interessant. Så som noget nyt 
har vi et foredrag med, af Henrik Bødtker, der hedder ”Selvopfyldende profetier i præhospital 
hjertestop behandling” 

Et opsigtsvækkende projekt med stor præhospital relevans.  
Der kan læses mere om foredraget på vores facebookside under indkaldelsen til 
generalforsamlingen. Henrik er uddannet læge i 2019 og uddannet ambulancebehandler og har 
desuden flere publicerede forskningsresultater bag sig.  

 


