Skriftlig beretning 2017
Indledning:
Tiden siden sidste geneforsamling den 1. oktober 2016, har
naturligvis været præget af de sager, som løbende er kommet ind.
Det har blandt andet betydet, at vi har haft mange af vores
medlemmer til møder. Det er altid rart at kunne sætte ”ansigt på
sagerne”, for kun på den måde, får vi den kontakt, som er alfa og
omega for fagforeningen – nemlig den nære kontakt.
I år er det Kongres år, og derfor holder vi generalforsamling
allerede 2. lørdag i juni måned.
Det er samtidig også på denne generalforsamling, at de 4 valgte i
EFK er på valg. Vi genopstiller alle 4, nemlig Bo Kjærulf som
formand, Michael B. Hansen som Næstformand/Økonomi, Kim
Landin som oplysnings- og miljø sekretær og Henning Lind som
uddannelses sekretær.
Til efteråret er der delegeretmøde i ESL og her skal en enig
bestyrelse bakke op om genvalg af Peter Johansen som formand
og Robert Andersen som kasserer. Derudover nyvalg af Bettina
Flittner som næstformand.
Af mange årsager har vi valgt ikke at gå i detaljer med sagerne, da
det jo netop er mennesker det omhandler, men det fraholder os ikke
fra – senere i beretningen – at komme ind på nogle af dem.
Vi ved der er mange emner, der ikke vil være plads til i denne
beretning. Alligevel håber bestyrelsen, at mange af fagforeningens
medlemmer vil møde op på generalforsamlingen og deltage i
debatten – det er jo på generalforsamlingen, at kritik rejses og
beslutninger tages.

Klubgeneralforsamlinger og møder:
De valgte på kontoret, har igen i det forgangne år, deltaget i de
faglige klubbers aktiviteter, medlemsmøder, generalforsamlinger
med mere.
Derigennem er vi blevet holdt orienteret om de lokale forhold på
stort set samtlige klubbers udfordringer i det store geografiske
område som EFK dækker.
Ligeledes har vi fået lejlighed til at diskutere de generelle faglige
forhold i vores branche.
Medlemsudviklingen:
Der har i perioden siden sidste generalforsamling været mange indog udmeldelser samt overflytninger, i alt 441 ekspeditioner. Vi
oplever desværre også medlemmer som bliver slettet på grund af
kontingent restance.
Medlemstallet den 1. oktober 2016, da vi sidst holdt
generalforsamling var 3.491 medlemmer og her i skrivende stund er
vi 3.417 medlemmer.
Hvor mærkeligt det end lyder, så er det ikke så slemt som det kan
se ud, og det skyldes ikke en svaghed i vores system.
Tallene afspejler at vi pr. 1. januar 2017 fusionerede med Min Akasse og de der alene var A-kassemedlemmer ikke længere blev
talt med.
Derudover har vi en stor del aldersmedlemmer – som tidligere har
været gratis medlemmer – har valgt at melde sig ud, da de
fremadrettet blev opkrævet et kontingent til Serviceforbundet på
37,50 kr. om måneden eller 450,- kr. årligt, som blev opkrævet ad 2
omgange.

Ledighed:
Ledigheden i EFK var den 31. december 2016 på 2,5% svarende til
82 fuldtidsledige medlemmer.
Sager:
Vi har siden sommeren 2016, haft en hel del sager i et større
boligselskab. Her har der været tale om hele afdelingers ansatte
som er blevet sagt op eller forflyttet. Der har været flere advarsler,
så der er blevet brugt meget tid på dette selskab.
Det der bruges meget tid på i skrivende stund, er effektiv drift og
den påbudte besparelse for alle almene selskaber på 1,5 mia. kr.
inden 2020.
Gruppelivsforsikring i 2017:
I 2017 er alle betalende medlemmer i EFK fortsat omfattet af
Serviceforbundets gruppelivsforsikring.
Aldersmedlemmer/pensionister skal fortsat være opmærksomme
på, at hvis de ønsker at være omfattet af ordningen, skal de selv
betale præmien.
Forsikringen er tegnet i forsikringsselskabet ALKA.
Ud over medlemmet, er forsikringen også omfattet af en børnesum.
Som børn regnes også adoptivbørn og stedbørn. De sidste kun hvis
de har adresse i din husstand.
Ordningen har den fordel, at den gælder fra det øjeblik, en person
er blevet medlem af EFK. Der afkræves ikke helbredsattest. Dog
skal man være opmærksom på, at dækningen bliver lavere efter det

fyldte 55 år. Forsikringen ophører straks ved udmeldelse af
Serviceforbundet.
Fritidsulykkesforsikringen:
ALKA har indført telefonisk anmeldelse af ulykke skader. Derfor kan
alle, nu ringe direkte til ALKA på telefon 7012 1416, og anmelde sin
skade med det samme.
Du behøver altså ikke mere, at kontakte EFK for udlevering af
skades anmeldelse.
Den direkte telefoniske skadebehandling betyder, at du nu i langt
de fleste tilfælde, kan få afklaret, om der er dækning eller ej,
allerede ved første henvendelse.
Fritidsulykkesforsikringen er udvidet med gratis hjemrejseforsikring
ved sygdom og tilskadekomst:
Hvis du er med i fritidsulykkesforsikringen, kan du glæde dig over,
at ordningen nu er blevet udvidet med en dækning for hjemrejse,
hvis du bliver syg eller kommer alvorligt til skade i udlandet.
Hvis du ikke er tilmeldt Fritidsulykkesforsikringen, skal du selv
betale for hjemtransporten i forbindelse med sygdom og ulykke
opstået i Andorra – Azorerne – Belgien – Bulgarien – Cypern –
Estland – Finland – Frankrig – Færøerne – Gibraltar – Grækenland
– Grønland – Isle of Man – Irland - Island – Italien – Kanariske øer
– Kanaløerne (Jersey, Guernsey etc.) – Letland – Liechtenstein –
Litauen – Luxembourg – Madeira – Malta – Monaco –
Nederlandene – Norge – Polen – Portugal – Rumænien – San
Marino – Schweiz – Slovakiet – Slovenien – Spanien –
Storbritannien – Sverige – Tjekkiet – Tyskland – Ungarn –
Vatikanstaten – Østrig med mindre du har en forsikring.

Så hvis du betaler til den kollektive ulykkesforsikring, har du
hjemrejseforsikring, endda med uændret præmie. Den dækker dig
og alle i din husstand, når de har samme folkeregister adresse som
dig.
Det er værd at huske på, når mange i disse dage bestiller
sommerferie.
For Grønland, Færøerne, England og de nordiske lande er der
indgået speciel aftale om sygebehandling og hjemtransport.
Det er glædeligt, at Serviceforbundet nu har den laveste præmie af
samtlige 18 LO medlemsforbund.
Lønsikring:
Flere medlemmer føler sig utrygge omkring deres arbejdssituation,
derfor er det også glædeligt for de medlemmer der ønsker en
lønsikring, at vi med fusionen nu kan tilbyde en attraktiv lønsikring
via Min A-kasse og ALKA.
Hvis du vil vide mere om indhold og priser i lønsikringen, skal du
kontakte ALKA på telefon 7012 1416. Forsikringen er individuelt
bygget op, så EFK vil ikke kunne hjælpe dig med hensyn til priser
med mere.
Ny uddannelse til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter:
Grunduddannelsen er blevet ændret fra den traditionelle 4 ugers
uddannelse, til at alle tillidsvalgte starter op med en uges
intromodul. Derefter bliver den enkelte kompetence afklaret, så
uddannelsen for enkelte tillidsvalgte bliver skræddersyet i forhold til
den enkeltes behov. Uddannelsen kan tages over flere moduler og
perioder.
Uddannelsen er en lille revolution i forhold til de tidligere lange uger
på LO-skolen, nu kan uddannelsen tilrettelægges med korte

moduler på 2½-3 dage så det passer bedre ind i en moderne
families liv, til glæde for de tillidsvalgte og deres familier.
Arbejdsmiljø:
Arbejdsmiljøet betyder mere og mere for EFK’s medlemmer i
dagligdagen, det betyder også, at vi har rigtig mange sager til
behandling her på vores kontor i Vanløse.
EFK arbejder tæt sammen med Serviceforbundets 2
socialrådgivere: Alan Winther Nielsen med speciale i arbejdsskade
og Ankestyrelsen, og Torben Krüger med speciale i sygedagpenge.
Fusion med Min A-kasse:
Den 5. oktober 2016, lige efter EFK’s sidste generalforsamling,
besluttede et enigt delegeretmøde i Funktionærernes- og
Servicefagenes Arbejdsløshedskasse, at fusionere med Min Akasse pr. 1. januar 2017. Årsagen var det faldende medlemstal i
arbejdsløshedskassen, og statens stadigt større krav til at drive en
a-kasse, samt selvfølgelig de deraf også forbundne større
omkostninger.
Afslutning:
På vegne af EFK vil jeg gerne takke tillidsrepræsentanterne,
arbejdsmiljørepræsentanterne, lokaltillidsrepræsentanterne,
bestyrelsen, udvalgsmedlemmerne og ikke mindst de ansatte i
EFK.
Alle gør et godt stykke arbejde for, at EFK kan fungere.
Jeg vil gerne takke vores direkte samarbejdspartnere inden for
fagbevægelsen Ejendom- og Servicefunktionærernes
Landssammenslutning i daglig tale ESL, Serviceforbundet og LO for

det gode samarbejde i perioden der er gået siden sidste
generalforsamling.
Den største tak skal dog lyde til alle medlemmer af EFK, som har
valgt at støtte op om vores fællesskab.
Uden alles store arbejde og loyale støtte, havde det ikke været
muligt for EFK at opnå de gode resultatet, som det har været
tilfældet i det forgangne år.
Uden medlemmer ingen fagforening.
Vi håber at se mange af Jer på generalforsamlingen lørdag den 10.
juni 2017 kl. 10:00, i Serviceforbundet på Ramsingsvej 30, 2500
Valby.
På bestyrelsens vegne
Bo Kjærulf

