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Nyhedsbrev November 

 

Den observante følger vil se at vi har skiftet adresse. Det har vi gjort af en ren praktisk grund. Vi 
har desværre ikke tid til at komme så meget på vores kontor, som vi gerne ville. Det betyder 
også, at vi ikke får tømt post så ofte som vi gerne ville. Derfor har vi set os nødsaget til at rykke 
adressen hjem til vores formand. 

 

Vi er desværre lidt efter med at få udbetalt kompensation for gebyret til kompetencefonden. Det 
betyder at hvis du lige har søgt og betalt et gebyr, har du til den 10/11 til at indsende din 
ansøgning. Du kan gøre det her.  

 

Økonomisk er vi ret godt med. Vi har nu rundet vores første million i opsparingen. Vi er ved at 
planlægge et møde med banken om at investere formuen, indtil det giver mening at investere i 
et sommerhus, som skal bruges til udlejning til vores medlemmer til fordelagtige vilkår.  

 

I november vil vi lancere en kampagne hvor vi fremfører de punkter vi ser som meget vigtige i en 
god overenskomst. Vi ved godt, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan forlange at være med i en 
overenskomstforhandling, men derfor vil vi alligevel tillade os at komme med vores bud på, hvad 
der kan stå. De gamle fagforeninger er mere end velkomne til at bruge vores forslag, da det vil 
gøre reddernes hverdag bedre, hvilket har været et af vores mål lige fra starten. 

 

Gennem de sidste par måneder er der en hel del udrykningskøretøjer der er kørt galt under 
udrykning. 
Pas nu godt på jer selv, I skulle meget gerne være i live til at komme hjem til jeres familie. Husk at 
når I kører udrykning, så tilsidesætter I færdselsloven og dermed er I ansvarlige for hvad der sker. 

Hvis uheldet er ude og I kører galt under udrykning, så lad være med at blive afhørt på stedet. 
Vent til I har sovet på hændelsen og er klar til en afhøring. Når man har haft tid til at fordøje 
oplevelsen og gennemtænke det nogle gange, så kan man komme i tanke om detaljer som kan 
være vigtige. 

 

Det er den samme anbefaling politiet får hvis de kører galt under udrykning. 

 

Med disse ord håber vi at i kommer godt ind i november og får en forhåbentlig stille vagt på        

J-dagen. 
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