Hvidovre

Klub 37 K&L
Elektrikerklubben hos Kemp & Lauritzen, Hvidovre
Tillykke med dit nye job hos Kemp & Lauritzen, Hvidovre. Hermed følger lidt
information om dit job og klubbens virke.
Når du bliver ansat vil du automatisk være medlem af Klub 37 K&L. Det betyder
at du betaler kontingent som trækkes via fagforeningens kontingent i Dansk Elforbund. Derfor er det vigtigt at du kontakter afdelingen og fortæller dem at du er
blevet ansat i K&L Hvidovre. Står du endnu ikke i Dansk El-forbund er det vigtigt
at du kontakter tillidsmanden, så du også kan blive dækket af lokalaftalerne.
Klubben er kontaktleddet mellem firmaet, kollegaerne og de øvrige klubber i K&L. Det
er her der bliver forhandlet løn, arbejdsvilkår og lokalaftaler. Firmaet har overenskomst
med Dansk El-forbund og vi arbejder under ELFO-overenskomsten. Du kan få en kopi
af lokalaftalen og medarbejderhåndbogen hvis du kontakter tillidsmanden.
Klubben afholder møder 5-6 gange årligt. Møderne ligger sidste onsdag i de
måneder der er afsat til møder. Vi placerer møderne på forskellige lokationer for
at tilgodese flest muligt. Generalforsamlingen afholdes i marts måned. Alle møder
og andre aktiviteter kan ses på klubbens hjemmeside. På møderne udveksles der
erfaringer og problemstillinger om elektrikernes hverdag. Der bliver berettet om
hvad der sker i firmaet. Sidst men ikke mindst er her mulighed for at møde alle
kollegaerne. Der udsendes breve forud for klubmøder og SMS hvis vi har dit
mobil nr. umiddelbart før mødet. Der er som regel spisning til møderne og vi
bruger internettet til tilmelding.
Klubbens vedtægter ligger på hjemmesiden.
Skulle du have spørgsmål til din nye klub eller andet du undre dig over så prøv at
se på hjemmesiden www.klub37.dk eller kontakt tillidsrepræsentanten. Du er også
velkommen til at kontakte de øvrige nedenstående personer.
Tillidsrep.:
Flemming Henriksen 2425 7266
Arbejdsmiljørep.: Nikolaj Kingod
2346 7521
Best. Medlem:
Rifat Ramicevic
2482 0254
God Arbejdslyst og vel mødt til møderne.
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