
 
 

Nyhedsbrev juni. 

 

Desværre har vi ikke kunne afholde vores årlige ordinære generalforsamling i maj måned på 
grund af COVID-19. 

Vi har udskudt den til d. 2. september. Vi skal selvfølgelig nok indkalde igen og gøre opmærksom på tid og 
sted både på mail og på vores hjemmeside. 

Der er dermed stadig mulighed for at stille op til bestyrelsen og være med at præge arbejdet i RF.  
Vores generalforsamling er desværre ikke det eneste, der aflyses i disse tider.  

Folkemødet på Bornholm 2020 bliver desværre heller ikke gennemført.  
Vi skulle ellers have deltaget for første gang, og vi havde set frem til at få en snak med en masse 
interessante mennesker med interesse i det præhospitale område og gjort opmærksom på os selv.  

I Region Midt har det vist sig, at Falck i flere episoder har brugt den video overvågning der er i bilerne, som 
skulle være til at argumentere mod boder på afgangstiden, til at give mandskabet en reprimande.  
Dette er selvfølgelig på ingen måde acceptabelt og vi forventer, at der tages hånd om problemet.  

Vi er ikke bekendt med at det skulle være sket for nogle af vores medlemmer, men hvis det sker, vil vi 
meget gerne høre om det, da vi ikke finder den brug af overvågning acceptabel. 

COVID-19 er stadig over os. Nogle steder i landet er man ikke så hårdt ramt som andre. I Hovedstaden kan 
man godt være i dragten 3-4 gange på en 12 timers vagt, hvor man nogle steder i Jylland har været i 
dragten 3-5 gange i alt siden det startede. Heldigvis er vi gode til at vurdere, hvornår vi skal bruge 
værnemidler, for vi har ikke hørt om en væsentlig overrepræsentation af reddere smittet med COVID-19. 
Husk at hvis i får COVID-19, så skal det anmeldes som en arbejdsskade. 

Vil vi lige slå et slag for, at du som medlem af Redderens Fagforening får dækket det gebyr på 500kr til 
ansøgning ved Kompetencefonden, som 3F tager i administrationsgebyr for at administrere jeres 
ansøgning.  

Du kan få dækket et gebyr om året. 

Læs mere og ansøg her. 

48 timers sagen er der desværre heller ikke noget nyt i, da Region Syd, stadig er bagud pga. COVID-19. 
Men hvis du skulle opleve i den kommende tid med selvafløsning at overskride 48 timers reglen, så hører vi 
selvfølgelig gerne fra dig.  

 

Så er der vist ikke mere at sige end RIGTIG GOD SOMMER. 

 

 

https://reddernesfagforening.dk/kompetencefond

