Side 1

Forbundsmeddelelse nr. 101 – af 22. oktober 2014
Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse:
1. september 2014. Referat fra generalforsamlingen.
19. september 2014. Nye løntabeller gældende fra 1. oktober 2014.

Medlemsmøder – orientering om dine rettigheder.
Som følge af aftalen mellem KL og regeringen om etablering af maksimalt 20 beredskaber i
Danmark, er kommunerne i gang med at etablere §60 selskaber.
Der vil være tale om en virksomhedsoverdragelse og DOBL vil gerne orientere dig om dine
rettigheder m.v., som en sådan overdragelse giver.
Orienteringen gælder både overenskomstansatte og tjenestemænd.
DOBL inviterer hermed til medlemsmøder følgende steder:
Torsdag den 6. november 2014, kl. 17.30 hos:
Roskilde Brandvæsen, Gl. Vindingevej 10, 4000 Roskilde.
Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 3. november 2014.
Mandag den 10. november 2014, kl. 17.30 hos:
Beredskabscenter Aalborgs Uddannelsescenter, Rørdalsvej 55, 9220 Aalborg Ø
Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 5. november 2014.
Tirsdag den 11. november 2014, kl. 12.00 hos:
Viborg Brandvæsen, Industrivej 3, 8800 Viborg.
Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 7. november 2014.
Tirsdag den 11. november 2014, kl. 17.30 hos:
Middelfart Brandvæsen, Mandal Allé 19, 5500 Middelfart.
Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 7. november 2014.
Programmet for medlemsmøderne.
Den første halve time er DOBL vært ved et mindre traktement.
Formand Michael Petersen orienterer om virksomhedsoverdragelse –
opsigelsesvarsler – ansættelsesvilkår og hvad skal en overenskomstansat og en
tjenestemand ”tåle” m.v.
Stine Arenshøj, som er tilknyttet DOBL’s kriseberedskab, vil orientere om, hvordan
man mentalt reagerer på omstruktureringer og komme med gode råd om, hvordan man
mentalt kan håndterer disse udfordringer.
Konsulent Tina Aistrup fra FTF-A vil orienterer om a-kassens muligheder ved
ledighed, dagpenge og om FTF-A lønsikring.
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Vi forventer, at medlemsmødet samlet vil have en varighed på 2 til 2½ time.
Af hensyn til forplejningen er det vigtigt, at du tilmelder dig inden sidste tilmeldingsfrist til
mp@dobl.dk.

Husk at melde adresseændring.
Husk at melde adresseændring til DOBL, hvis du flytter.
Ligeledes bedes du oplyse, hvis du får en ny mailadresse eller nyt telefon nummer.
Send blot en mail til dobl@dobl.dk.
Med venlig hilsen
Michael Petersen
formand
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