
 
 

Nyhedsbrev juli 

  

Reddernes Fagforening har nu købt sit første sommerhus. 

Huset er beliggende Strandgårdsvej 75, 5464 Brenderup. 
 

Vi arbejder på højtryk på at gøre det klar til udlejning og få informationerne ind på hjemmesiden. 
Lige så snart vi er klar, bliver det lagt på hjemmesiden, med vejledning i hvordan det kan lejes, pris, 
regler osv. - så følg med her. 

 

Til vores generalforsamling i 2019 blev det godkendt, at foreningen brugte vores opsparing til at 
købe et sommerhus, som I medlemmer kan leje. 

Grunden til dette er at vores formue trækker negative renter i banken. I stedet for at investere 
pengene i aktier, obligationer eller andet, så har vi valgt at investere i noget, som I medlemmer 
kan få gavn af. 

Jo mere I bruger det, jo bedre er investeringen. Vi, i bestyrelsen, glæder os også til at bruge 
sommerhuset til vores 3-4 årlige seminarier. 

Vi har desværre også haft en negativ oplevelse i den forgangne måned. 

Vi var inviteret til et kaffemøde i Falckhuset i København SV af Martin Lønstrup, Head of Global 
Compliance. 

Af en eller anden årsag blev mødet desværre aflyst i løbet af natten op til mødet og Martin 
Lønstrup havde ikke lyst til at komme ned i receptionen og fortælle os det ansigt til ansigt. Vi 
kunne lægge mange ting i denne adfærd, men vi vil i denne sammenhæng blot nævne, at Martin 
Lønstrup er manden, der er ansvarlig for Falck Alert systemet som vi tidligere har henvist til, når I 
oplever problemer hos Falck. 

 
 

http://www.reddernesfagforening.dk/


 
 

Vi følger meget med i udviklingen i Region Midt, som nærmer sig sin afgørende fase i forhold til 
nyt udbud.  

Her er der, som i andre regioner, udsigt til, at mange kollegaer skifter overenskomst med deraf 
følgende usikkerhed, evt. lønnedgang og forringet pension.  

Dette bekræfter os i, hvor vigtigt arbejdet i Reddernes Fagforening er.  

Vi ser en brancheoverenskomst som eneste mulighed for at slippe for alle disse bekymringer og få 
samlet reddergruppen.  

Regionerne fremhæver stadig behovet for konkurrence - men når baseplacering, udstyr, biler og 
uddannelse er lagt i stramme regler, er eneste mulighed for entreprenørerne at konkurrere på 
DINE arbejdsvilkår.  

Sommerperioden er også ens betydende med selvafløsning, sup.- og norm. vagter.  
Selvom det nogle steder er ”selvvalgt” i reddergruppen at man kører selvafløsning, så husk at 48 
timers reglen stadig gælder. Hvis den bliver overtråd, så opret endelig en sag hos os.  
De 48 timers sager vi er i gang med at kører, er ved at være afsluttet og det virker til at vi får 
medhold, desværre har Covid-19 trukket dem noget ud og nu har sommerferien ramt. Men til 
september skulle der gerne være kommet en endelig afgørelse.  

Til sidst vil vi DIG og din familie en dejlig sommerferie - måske den i år skal afholdes i Danmark.  

 


