
 

Oktober - 2020 

NYHEDSBREV: BESTYRELSEN INFORMERER 

Kære medlemmer. 
 
 
Turlister K21: 
Turlisterne K21 er blevet mangfoldiggjort af virksomheden og de er lagt på vores hjemmeside. 
Disse er gyldige i perioden 3.1.21-08.01.22 
 
Vedr. holdindplacering i det nye hold (AgF) er det aftalt med ledelsen, at kolleger fra det tidligere hold C er 
indplaceret på pladserne 1-12 og kolleger fra det tidligere hold E er indplaceret på pladserne 13-24. Det er 
endvidere aftalt med tjenestefordelingen, at der bliver tilsendt en oversigt over holdindplaceringen og 
fridage i januar til lokalgruppebestyrelsen, således at vi kan bistå jer med at finde det rigtige ugenummer, 
som man starter i den 3. januar 2021. 
 
Ferieplan: 
Bestyrelsen har ved flere lejligheder henvendt sig til ledelsen med spørgsmål og forundring over flere ting 
vedrørende ferieplan. 
Det er dybt frustrerende at opleve, at der foregår ting i ferieplanen, som ikke bliver kommunikeret ud. 
Blandt andet er de 2,08 optjente feriedage for september stadig ikke mulige at se i ferieplanen. 
Samtidig er der blevet tilskrevet 5 feriedage, men vi har endnu ikke hørt, hvor denne tilskrevne ferie 
kommer fra eller hvornår vi optjener den.  
Denne forundring har vi gjort klart overfor ledelsen og vores klare opfordring er, at man går til sin leder, 
hvis man har konkrete spørgsmål. 
Det er vigtigt at understrege, at den brugte fremgangsmåde ikke er aftalt med os. 
 
Jul/Nytår 2020: 
Vi har fået flere spørgsmål vedrørende søgning af jul og nytår. 
Ved henvendelse til tjenestefordelingen er vi blevet fortalt, at man skal søge jul og nytår i ferieplanen. 
Tjenestefordelingen vil efterfølgende sikre, at man bliver tildelt ferie efter ferietal og resten kommer på 
venteliste. 
Vi har spurgt til, om jule-/nytårs-/påskefri, som er sikret gennem feriesystemet, forlods kan lægges ind i 
ferieplan, så man blot skal agere, hvis man ikke ønsker sin tildelte ferie. Dette undersøges. 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne  
 
Lasse D Thorsøe 
Fomand  


