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Af Ole Philipsen, formand Metal Maritime og CO-Søfart

Søfartserhvervet i både Danmark og 
den øvrige verden står overfor mange 
forandringer i de kommende år.

Søfarten bevæger sig stadig hurtigere 
ud af den analoge tidsalder og ind i den 
digitale. 

Det betyder, at der vil være et stadigt 
stigende behov for at gentænke de ud
dannelser, som søfarende til fremtidens 
søfart skal have.

Det betyder også, at de nuværende 
søfarende skal begynde at forberede 
sig på, at der vil ske forandringer i det 
daglige arbejde om bord i de kommende 
år.

Automationen har været det store 
slagnummer i søfartsmedierne i det 
seneste år. Her har især Rolls Royce’s 
udmeldinger været de store medie
baskere om ubemandede skibe, nærmest 
i overmorgen.

Langsom men sikker udvikling
Rederier som A.P. Møller har meldt 
en mere afbalanceret og langsigtet 
forventning ud om, hvordan de ser 
automationen vil forme sig i søfarten. 

Her har udmeldingen bl.a. været, at 
de ikke tror på ubemandede skibe på 
verdenshavene inden for de næste 2025 
år, men at der i stedet vil ske en stadig 
stigende automation, som på sigt vil 

medføre andre stillingsfunktioner og 
opgaver for de søfarende om bord. 
Rederiet er samtidig ærlig om, 
at dette også sikkert vil medføre 
mindre besætninger om bord, men 
afskaffe besætningen vil det ikke.
I den nære færgefart kan udviklin

gen ramme os meget hurtigere.

Behov for åben og fordomsfri 
dialog for at være i front
At al snak om automation er skræm
mende for søfarende er naturlig  og 
mange, især de unge, kan blive bekym
rede for, om der er job til dem på sigt. De 
lidt ældre, som udgør den væsentlige del 
af de søfarende i dagens skibe, kan tage 
det lidt mere roligt, det holder nok deres 
tid ud.

Men der kan ikke være tvivl om, at det 
er vigtigt, at erhvervets parter allerede 
nu sætter sig ned og tænker sig alvorligt 
om – i fællesskab.

Der er brug for en fordomsfri og åben 
dialog om fremtidens sømand anno 
2030. Der er brug for en afklaring af 
behov for kompetencer og uddannelser. 

Er den fremtidige skibsassistent en 
krydsning af matros + maskinarbejder 
+ automationstekniker? Er fremtidens 
navigatør en krydsning af navigatør + 
IT udvikler? Og maskinmestrene, bliver 
det en krydsning af maskinmester og 
ITingeniør? Eller er det en enheds
søfarende, som kan lidt af det hele, der 
vil være det ideelle for at ny teknologi 
og arbejdskraft går op i en højere enhed 
med topoptimeret drift for øje.

Den maritime nation, som først kom
mer i gang med at forudse fremtidens 

behov og får indrettet sine uddannelser 
derefter, kommer til at stå stærkt, når 
fremtidens søfart indhenter os.

De, som bare fortsætter ad vante spor, 
bliver på sigt taberne.

Fremtidens skibe kommer ikke på én 
gang, men langsomt snigende. I en lang 
årrække vil den traditionelle, analoge 
skibsfart leve side om side med den 
digitaliserede. Men spørgsmålet er, om 
man vil satse på at sejle i eliteserien fra 
begyndelse eller i 2. division så længe 
som muligt.

Vi skal i gang med at tænke nyt
Fremtidens automatiserede søfart vil helt 
sikkert skabe en masse debat.  Mange 
nuværende søfarende vil argumentere 
med alle de gode grunde til, at det aldrig 
bliver til noget og henvise til regler 
og bestemmelser, samt ikke mindst 
erfaringer fra gamle dage.

Men når først en udvikling tager fart, 
så stopper ”vi plejer”, og henvisninger til 
regler osv. kan i bedste fald kun forsinke 
udviklingen lidt, men stoppe den kan 
det ikke. Spørg havnearbejderne, som 
heller ikke troede på, at den automatiske 
containerterminal kunne lade sig gøre 
bl.a. pga. regler og bestemmelser.

Så om vi kan lide det eller ej, skal vi i 
gang med at tænke nyt og forberede os 
på søfart anno 2030 allerede nu, så de 
danske søfarende er uddannelsesmæssigt 
og mentalt klar.

Gør vi det ikke, bliver vi sejlet agterud, 
når kampen om fremtidens arbejdsplad
ser i de digitaliserede og automatiserede 
skibe begynder. n

Leder

Fremtiden kommer, 
om vi vil det eller ej
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Virker indmeldelsespapirerne uoverskuelige, 
eller er det umuligt at finde vej i alle felterne 
på hjemmesiden, så få hjælp til indmeldelsen. 
Vi er klar til at hjælpe dig.

 z scan koden

 z udfyld formularen

 z klik send
og vi kontakter dig hurtigst muligt

Metal Maritime

Nyt medlem?  - få hjælp til din indmeldelse 

eller ring på tlf. 36 36 55 85

www.co-sea.dk

Faglig afdeling i Metal Maritime har 
haft en positiv og uformel snak med DS 
Norden. Vi har en god dialog angående 
den nye hovedoverenskomst for naviga
tørerne, som trådte i kraft 1. april 2017. 

Metal Maritime overenskomstdæk
ker og har forhandlingsretten for alle 
navigatører, som er ansat i et rederi, 
der er medlem af Danske Rederier (fhv. 
Danmarks Rederiforening).

Vi er bl.a. i dialog med DS Norden om 
fridøgnsoptjening, som nu er på 0,802 
pr. sejlede dag. (tidligere 0,68), som 
betyder at hovedoverenskomsten nu er 
blevet en 1:1 aftale.

Derudover er vi i dialog om løn, hvor 
den samlede lønpakke for hele gruppen, 
er på 6,5 pct. over de 3 år, som overens
komstrammen er forhandlet til. Lønnen 
kan, som det eneste i overenskomsten, 

aftales individuelt iht. §2, hvor lønnen 
kan aftales uden en fast arbejdstid, som 
ellers fastsat i hovedoverenskomsten på 
246 timer månedligt. 

Medlemssag om fridøgn
Vi har også haft dialog om en sag vedr. 
et af vores navigatørmedlemmer, som 
havde generelle spørgsmål til hans 
kontrakt og især til de nye vilkår, som 
overenskomsten kollektivt går ind og 
har fastsat. DS Norden er allerede i fuld 
gang, med at implementere de nye krav 
til deres lønsystem. Det er vi naturligvis 
positive over for, og derfor er vi også 
meget glade for det samarbejde, vi er i 
gang med. Vores medlem har lidt udestå
ende iht. fridøgnsoptjeningen, som vi pt. 
afventer nærmere. 

Det er Metal Maritime, som har 

forhandlet hovedoverenskomsten og 
dens fravigelsesmuligheder med Danske 
Rederier, og derfor er vi naturligvis 
den organisation, der bedst rådgiver 
alle navigatørerne, som sejler på denne. 
Vi har desuden den direkte adgang til 
rederierne, dialogen og er de eneste, der 
kan påtale brud på overenskomsterne i 
det fagretslige system. 

Vi har fuldt kendskab til de aftaler, der 
ligger bag selve teksten i overenskomsten 
og vi skal derfor ikke fortolke noget, som 
andre har lavet.

Metal Maritime rådgiver ikke via 
sociale medier men kun via den direkte 
kontakt til medlemmerne, hvor vi afkla
rer kontraktlige og overenskomstmæs
sige spørgsmål direkte med rederierne 
og organisationen Danske Rederier.  n

Faglige sager

& noter

Af Jesper S. Holmgren, faglig konsulent i Metal Maritime

Dialog med Norden om
navigatør-OK og medlemssag

Hovedoverenskomsten for navigatører er 
med opskrivningen af fridøgnsoptjeningen 
fra 0,68 til 0,802 blevet en 1:1-aftale.Metal 
Maritime er med afsæt i en medlemssag for 
en navigatør i konstruktiv dialog med rede-
riet Norden om implementering af overens-
komstens indhold. Foto: Norden

http://www.co-sea.dk/indmeldelse-metal-maritime.70218.aspx


STATUS OVERENSKOMSTER

Metal Maritimes
overenskomster

ligger på hjemmesiden hos
CO-Søfart / Metal Maritime

www.co-sea.dk

Cateringofficerer 
- Danske Rederier
Også her kom overenskomsten i sidste 
ende i hus og er lagt på hjemmesiden.
 cp

Aalborg Havn
Fornyelsen af lokalaftalen for bådgrup-
pen ved Aalborg Havn, som blandt 
andet blev omtalt i sidste nummer af 
fagbladet, kom endelig på plads og er 
lagt på hjemmesiden. cp

Fornyelserne af vores overenskomster 
for Skoleskibet Danmark for hhv. kok/
hovmester og skibsassistenter har ved 
de seneste forhandlingsrunder været 
ganske besværlige og særdeles langsom-
melige processer. Det har skyldtes flere 
forskellige forhold, men den primære 
årsag er flere udskiftninger af forhand-
lingspart på arbejdsgiverside. 
I mange år var det Søfartsstyrelsen, 
som i samarbejde med den daværende 
Personalestyrelse, forhandlede over-
enskomsten for Skoleskibet på arbejds-
giverside. Selvom det ikke altid var lige 
nemt, så fungerede det nogenlunde 
stabilt.

Forhandlingsretten flyttet
Siden forhandlingsretten i 2012 blev flyt-
tet fra Søfartsstyrelsen til det daværen-
de Ministeriet for Forskning, Innovation 
og Videregående Uddannelser, har det 
derimod knebet gevaldigt med at få 
fornyet overenskomsterne rettidigt. 
Herefter blev området flyttet til først 
Styrelsen for Videregående Uddannelser 
og senest til Styrelsen for Institutioner 
og Uddannelsesstøtte. Ud over disse 
ændringer har man også i de forskellige 
ministerier og styrelser i perioden haft 

stor udskiftning i medarbejderstaben, 
så vi hele tiden er blevet præsente-
ret for nye forhandlere, hvoraf flere 
nok har haft vigtigere prioriteter end 
Skoleskibet Danmarkh. 
Af disse årsager er overenskomsterne 
for Skoleskibet desværre ikke blevet 
fornyet i samme tempo som på det øvri-
ge arbejdsmarked. Fra Metal Maritimes 
side har vi ellers prøvet, og der er i 
perioden sendt ganske mange rykkere 
fra os til diverse styrelser, men i lang 
tid uden resultat. Senest har vi dog haft 
et meget konstruktivt møde med for-
handlerne fra Styrelsen for Institutioner 
og Uddannelsesstøtte, hvor det endelig 
lykkedes at få fornyet overenskom-
sterne til udløb med udgangen af marts 
2018, således at vi forhåbentlig senere 
på året, kan forhandle en fornyelse gæl-
dende fra april 2018. Det skal tilføjes, 
at dette afhænger af forhandlingerne på 
det statslige område, som i skrivende 
stund foregår i Forligsinstitutionen. Det 
er dog også vigtigt at få med, at med-
arbejderne på Skoleskibet – trods de 
manglende fornyelser – har været om-
fattet af de hyrestigninger mv., som man 
har fået på det øvrige offentlige område 
i perioden. cp

Færgerederierne 
- flere opdateringer
Hyrebilag for skibsassistenter og skibs-

mekanikere i Færgerederierne, 
med gyldighed pr. 1. marts 

2018 er udlagt på hjem-
mesiden. Hyrebilagene 
blev først færdig så sent 
i marts måned, at de 
fleste rederier havde 

lukket for ændringer til 
deres lønkørsler ultimo 

marts. Dette betyder, at de 
fleste først vil blive reguleret med 

tilbagevirkende kraft med udgangen af 
april 2018. Forskellige ”små aftaler” med 
Færgerederiernes medlemsrederier er 
også fornyet, det gælder ubefarne skibs-
assistenter i Scandlines, HH Ferries og 
Færgen. Alle filer er som nævnt tilgæn-
gelige nu på hjemmesiden www.co-sea.
dk under sektionen for overenskomster.
 køj

Cateringofficerer 
- Fjord Line
Efter at hovedoverenskomsten er for-
nyet, kan vi nu fortsætte med overens-
komsterne med de enkelte rederier. Vi 
har derfor aftalt møde om fornyelse af 
overenskomsten for cateringofficerer i 
Fjord Line i midten af april. cp

Skoleskibet Danmark:

Langsommelig proces endeligt 
i mål med ny overenskomst

Foto: MARTEC
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Bland-selv-kontrakt 
i Svendborg Bugser
Vi arbejder i øjeblikket med 
en sag i Svendborg Bugser A/S, 
hvor en ubefaren skibsassistent 
er ansat på en slags ”hjemmela-
vet” kontrakt, som består af en 
sammenblanding af elementer 
fra Bugseroverenskomsten med 
Rederiforening af 2010 samt ele-
menter fra Basisoverenskomsten 
med Rederiforening af 2010.
I forbindelse hermed kan vi op-
fordre vores medlemmer i Metal 
Maritime til at lade os tjekke kon-
trakten, inden I skriver under.
 køj

Penge manglede efter 
fratrædelse i Maersk
Et medlem ansat i Maersk Supply 
Service, havde ved fratrædelsen, 
ikke fået udbetalt tilgodehavende 
fra fritvalgskontoen. Ved henven-
delse til Maersk er dette blevet 
løst og medlemmet har fået sit 
tilgodehavende efterbetalt. 
 køj

Faglige sager

& noter

TR Nyt
Fjord Line
Som nævnt i sidste nummer 
skulle cateringpersonalet på Fjord 
Lines ’Stavangerfjord’ vælge en 
ny suppleant for tillidsrepræsen-
tanten. Det blev efterfølgende 
aftalt, at også tillidsrepræsentant 
Erling Buus stiller sit mandat til 
rådighed. Der er nu opsat opstil-
lingsliste til både TR og suppleant 
på ’Stavangerfjord’.
Herudover er der opsat opstil-
lingslister i Fjord Lines’ skibe med 
henblik på at få valgt talspersoner 
for navigatørerne hos Fjord Line.
 cp

I flere af færgerederiernes overenskom
ster er der mulighed for at opsige sin 
stilling for at gå på efterløn eller pension. 
Benytter man sig af denne overens
komstmæssige ret, vil der ofte være en 
ret til et antal måneders fratrædelses
godtgørelse. Når man opsiger sin stilling 
for at gå på f.eks. efterløn skal man 
opsige stillingen, man bestrider, med ens 
personlige opsigelsesvarsel, i de 
fleste tilfælde udgør dette 
varsel en måned. 

Så langt så godt ! 
Vi er i en konkret sag 

blevet opmærksom på, 
at Akasserne så skal 
modregne fratræ
delsesgodtgørelsen. 

Hvis man opsiger 
sin stilling for at gå 
på efterløn og der 
ifølge overenskomst 
eller anden aftale udbetales 
en fratrædelsesgodtgørelse, så har den 
ansatte samme opsigelsesvarsel, som 
virksomheden har over for medlemmet, 

hvis der ikke skal ske modregning i 
fratrædelsesgodtgørelsen.

Dvs. hvis virksomheden opsiger en 
medarbejder og medarbejderen har et 
opsigelsesvarsel på 6 måneder og en 
fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneder. 
Så har medarbejderen samme varsel, 
hvis medarbejderen selv siger sit job op 
for at gå på efterløn, ellers vil der ske 
modregning i fratrædelsesgodtgørelsen.

Uddrag 
Arbejdsløshedsforsikringsloven:
Vejledning om udbetaling af dagpenge 
nr. 10333 af 27. december 2017, be-
kendtgørelse nr. 1707 ag 26/12 2017
(reglerne er de samme om det er efter-
løn eller dagpenge)

§15 stk. 3
Reglen gælder både, når en virksom-
hed aftaler fratrædelsesordninger for 
et større antal medarbejdere, og når 

enkeltpersoner indgår sådanne 
aftaler med deres arbejdsgiver. 
Bestemmelsen omfatter således 
både kollektive og individuelle 

aftaler.
Endvidere er udbetaling af 

en fratrædelsesgodtgørel-
se i tilfælde, hvor med-
arbejderen selv siger 
op, omfattet af reglen. 
Også i disse tilfælde 

er det afgørende, om 
medlemmet siger op med 

mindst det varsel, som pågælden-
de havde krav på fra arbejdsgivers side. 
 
 n

Opsigelse for at gå på efterløn:
Tjek opsigelsesvarsel

Det kræver nærlæsning 
af kontraktens afsnit 
om opsigelsesvarsler i 
færgerederierne, inden stil-
lingen opsiges for at gå på 
efterløn. En evt. udbetalt 
fratrædelsesgodtgørelse 
kan ende med at blive mod-
regnet i efterlønnen.

Af Kirsten Østergaard, faglig konsulent i Metal Maritime
& Susanne Holmblad, kasserer i Metals A-kasse



Udfl ugt 2018

SILKEBORGSØERNE 
med det hele

Tilmelding på tlf. 36 36 55 85- senest onsdag 2. maj

For yderligere detaljer ang. turen se www.co-sea.dk

En hel dag med

unikke oplevelser

venter medlemmerne. 

Målet er i år Midtjyl-

lands smukke natur 

omkring Silkeborg. TORSDAG
17. maj

06.30  Afg. med bus fra København. Mor-

genbu� et om bord på Molslinjen 

ca. 08.30

10.45  Aarhus Banegaard, opsamling i bus 

og videre til Silkeborg

12.00 - 17.00

Sejlads på Silke-

borgsøerne med 

turbåden 'Hejren'. 

Frokostbu� et "Du 

store verden" med 8 

spændende retter fra Ame-

rika, Asien, Europa og Afrika.

En times stop ved foden af Himmelbjerget 

- inden den store fi nale: Pakkespil.

17.00 Afg. bus fra Silkeborg mod Kbh. 

med Molslinjen. Stop og afl æsning ved 

Aarhus Banegaard ca. 18.15.

Retur i Kbh. ca. 22.00.

 l Sejlads

 l Frokostbu  et: "Du store verden"

 l Pakkespil

Metal Maritime inviterer medlemmerne med på sejlads på 

Silkeborgsøerne, hvor der venter luksusfrokost om bord. 

Det legendariske pakkespil skal I selvfølgelig heller ikke 

snydes for denne gang.

Vi arrangerer bustransport ud og hjem fra København og 

Aarhus. Fra øvrige hjørner af landet refunderer vi billetten 

til o� entlig transport til og fra Silkeborg.

Maks. 60
deltagere Først til 

mølle...

TILMELDING
senest onsdag 

2. maj

FÅ LEDIGE 
PLADSER

kort kig i Hjejlens 
maskinrum

EKSTRA

http://www.co-sea.dk/nyheder_fra_co_sea/metal-maritime.70174/udflugt-silkeborgsoeerne-med-det-hele.71327
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Af John Ibsen, sekretariatschef CO-Søfart & Metal Maritime

Siden sidst:

Nyt fra faglig afdeling

Østeuropa, der så til gengæld kæmpede 
indbyrdes om at få de ledige stillinger.

Der blev holdt mange fine taler, men 
frygten for, at en minimumsoverens
komst i virkeligheden ville blive en 
maksimumoverenskomst, gjorde at flere 
lande trak sig fra projektet, der derfor 
ikke kunne gennemføres.

Som beskrevet flere gange på CO
Søfarts hjemmeside, har Norgé s fag
foreninger kæmpet en indædt kamp mod 
udvidelsen af det norske internationale 
register – NIS, da det vil give rederne 
en udvidet mulighed for at anvende 
nonEUborgere som besætning.

Vi har støttet denne kamp fra CO
Søfart, og da man indkaldte til endnu en 
konference om problemerne i Østersøen, 
deltog vi naturligvis.

Problemerne er naturligvis de samme, 
men efter megen debat, er det vores 
vurdering, at de østeuropæiske forbund 
fik øjnene op for, at de selv risikerer at 
blive udskiftet, og at dette var en start på 
”the race to the bottom”.

Der er nu nedsat et mindre panel, som 
i første omgang skal komme med forslag 
til et regelsæt om, hvordan vi i Østersø > fortsætter næste side

regionen skal informere hinanden om 
nye rederier/operatører, og hvad vi gør 
i forhold til overenskomstdækningen af 
disse.

Jørlunde
Vi har nu snart fået strikket programmet 
sammen, og præsenterer her på modstå
ende side et uddrag. Det er altid lidt af 
et puslespil at kombinere et interessant 
program for alle, men i arbejdsgruppen 
mener vi faktisk, at vi er sluppet helt 
hæderligt fra det.

At få alle folks kalendere til at gå op, 
og være ude i så god tid, at foredragshol
dere og andre ikke er booket, har også 
været lidt af en udfordring, men til jer 
der deltager, så mener vi godt, at I kan 
glæde jer.

Molslinjen / Bornholmslinjen
Sammen med 3F PSHR har vi holdt 
møde med rederiet, hvor vi sammen 
har gennemgået hele overenskomsten 
fra Færgeń s catering overenskomst, så 
rederiet kunne gennemskue, hvordan 

Ny medarbejder
Kontoret i Rødovre har været genstand 
for en større omrokering, da vi skulle 
finde plads til vores nye medarbejder 
Janni WesterAndersen, som skal bistå 
os i forkontoret. Med hendes bistand, 
skulle vi gerne kunne frigive mere tid 
til, at Barno Jensen kan komme på 
skibsbesøg. Omrokeringerne og Janni 
WesterAndersen fortæller vi mere om 
på side 15.

Conference of ten
For nogle år siden forsøgte de nordiske 
lande, om man i regi af Østersølandenes 
fagforeninger for søfarende kunne sætte 
en minimumstandard på overenskom
ster, da mange lande oplevede et stigende 
pres fra rederierne, hvor man udskiftede 
nordiske søfarende med søfarende fra 

Faglige sager

& noter

Forandringer både internt 
her hos CO-Søfart og Metal 
Martime, i erhvervet og 
for medlemmer har sat sit 
præg på de seneste må-
neder. Internt omrokerer 
vi med ansættelse af en 
ny medarbejder. For en 
lang række medlemmer er 
forandringerne af sejladsen 
på Bornholm dagligdag, 
lovmøllen kører stadigt 
hurtigere med stribevis af 
forandringer, og nationale 
ændringer i Norge vil på 
sigt risikere at skabe uover-
skuellige forandringer for 
søfarende i en hel region.

Høringssvar fra 
CO-Søfart og 

Metal Maritime 
om ændringer af 
sømandsfradra-

get afstedkom 
flere kritiske 

spørgsmål under 
førstebehandlin-
gen i Folketinget. 

Vi har på hjem-
mesiden bragt 

flere omtaler af 
sagen.
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> fortsat fra forrige side

den fungerede, og om det eventuelt var 
en model for Bornholmslinjen.

Rederiet har lovet os en mere 
fyldig tilbagemelding, men vi har ikke i 
skrivende stund modtaget en sådan.

Lovmøllen kører på fuld kraft
Ud over de sædvanlige besætningsfast
sættelser, må man sige at lovmøllen løber 
stærkere og stærkere. Vi bliver ganske 
enkelt tæppebombet med høringer om 
alt muligt mellem himmel og jord.

Det er selvfølgelig godt, at vi måske 
kan få indflydelse, eller i det mindste 
give vores besyv med. Det har vi for 
eksempel gjort ved vores svar omkring 
begrænsningen af sømandsfradraget 
i forhold til skibe, som ikke er hjem
mehørende i EU/EFTA og udvidelsen af 
DISregisteret. 

Men bare at gennemlæse høringerne 
tager tid, og hvis de ikke nærlæses, 
risikerer vi at overse noget, da der oftere 
og oftere er (man kunne fristes til at 
skrive selvfølgelig med alt den udvidelse 
af lovreglerne) tale om, at man i samme 
høring rører ved rigtigt mange regler 
samtidigt.

Herudover bliver fristerne til at afgive 
svarene kortere og kortere. Kort før jule
ferien oplevede vi f.eks. at få et lovforslag 
til høring med svarfrist primo januar, 
hvilket jo bare er en herlig julegave.

Lidt mere frustration skal tilføjes. 
Nogle gange virker det som om, at 
høringen bare er en formalitet, og uanset 
hvad vi svarer, bliver der ikke rokket en 
tøddel. Til gengæld kan vi så notere os, 
at vores høringssvar hyppigt benyttes af 
flere oppositionspolitikere i Folketinget 
som udgangspunkt for deres spørgsmål 
under lovbehandlingen. 

Industriens uddannelser
Der har været afholdt møde om, hvordan 
vi kan få vitaliseret skibsmekanikerud
dannelsen. Et af de væsentlige punkter 
i forhold til skibsassistenten er, at der 
ikke ydes støtte fra Søfartsstyrelsen til 
uddannelsen, og en skibsmekaniker 
derfor er dyrere for rederne at yde sejltid. 
Vi vil i den kommende tid arbejde for, at 
uddannelserne får samme muligheder.
 n

SEMINAR 2018
23.-25. maj

på Metalskolen i Jørlunde

OBS ang. tilmelding
Deltagere skal tilmelde sig hos egen organisation. 
Deltagere fra FOA Søfart skal således tilmelde sig 
seminaret hos FOA Søfart osv.

Medlemmer af Metal Maritime tilmeldes via mail 
til cosea@co-sea.dk

Sidste frist for tilmelding er 1. maj

Udpluk fra programmet
Seminaret indledes med frokost kl. 12.00, onsdag 23. maj
De tre dage byder sædvanen tro på et varieret program med tid og plads 
også til erfaringsudveksling og socialt samvær.  Uddrag af programmet:

 z Uddannelse og rekruttering v/ Anne W. Trolle, direktør i Danske Rederier
 z Søfarten i Folketinget v/ Henning Hyllested, medlem af Folketinget (EL) 
 z Stress v/ Lars Aakerlund, speciallæge i psykiatri, dr.med.
 z ITF - det internationale arbejde
 z Overenskomster - tydning og fortolkning
 z  MINI-Shop med deltagelse af MARTEC, AMU, PFA Pension, forsikrings-
selskaber m.fl.

Seminaret afsluttes med frokost fredag 25. maj
samlet program kan ses på hjemmesiden www.co-sea.dk fra 9. maj

For bestyrelser 
og tillidsrepræsentanter/suppleanter fra 

Metal Maritime 
Metal Vest
FOA Søfart
Dansk El-Forbund Maritim afdeling
Serviceforbundet Faglig Puls
Centralforeningen for Stampersonel

Tre dage
i maritimt
fagligt

fællesskab



Fagbladet CO-Søfart - april 2018 - nummer 210

Elfærgeprojektet er et fireårigt innova
tionsforløb, som skal afprøve en 100 pct. 
eldrevet færge. Det er støttet og finan
sieret under Europa Kommissionens 
’Horizon 2020’ og i samarbejde med 
Ærø Kommune. Projektet, teamet og alle 
deres udviklere og samarbejdspartnere 
har til formål at fremme energieffektiv, 

CO2neutral og forureningsfri, 
vandbåren transport på alle øruterne 
og i kystnære farvande  både i og uden 
for Europa. De har fået bevilliget 113 
millioner kroner fra den Europæiske 
Kommission under ’Horizon 2020’. 
Derudover har Ærø Kommune selv stil
let med 89 millioner kroner til projektet, 
som skal benyttes til udvikling, design 
og bygning af færgen samt opgradering 
af havneanlæg i Søby samt udbygning af 
Søbys/Ærøs infrastruktur. 

Imponerende færge
Fra Metal Maritime og COSøfart har vi 
sammen med FOA Søfart besøgt ’Ellen’ i 
Søby. Det er en imponerende færge og et 
flot stykke håndværk, som startede som 
en teknisk tegning. Nu ligger hun der, i 
vandet, og skal inden for relativ kort tid 

Metal Maritime og CO-
Søfart har sammen med 
FOA Søfart besøgt det 
flotte el-færgeprojekt 
’Ellen’ i Søby, hvor skibet 
tager form. Besøget be-
kræftede imidlertid også 
bekymringerne for den af 
Søfartsstyrelsen forhånds-
fastsatte besætning. Der er 
gode grunde til CO-Søfarts 
kritiske høringssvar mht. 
besætningens størrelse og 
kvalifikationer.

El-færge med bekymrende 
tynd besætningsfastsættelse
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> fortsætter næste side

Sekretariatschef John 
Ibsen, Metal Maritime, 
og skibsassistent Frank 
Sandager inspicerer 
kabyssen. Hvad er 
”need to have” og ”nice 
to have” i en kabys i 
et skib, som har et loft 
over el forbrug.

Skitsen af 'Ellen' 
giver et overblik 
over det impone-
rende færgepro-
jekt, som - ifølge 
seneste planer 
- går i sejlads 
mellem Ærø og 
hhv. Fyn og Als 
senere i år.

Illustration: Ærø-færgerne

Skroget er specialdesignet, så 'Ellen' kan sejle mere omkost-
ningsneutralt.

Sektormand for FOA Søfart, Reiner Burgwald, besigtiger her pumpe-
rummet.
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ud at sejle. Der er sat tid af til prøvesej
ladser, hvor alt skal gennemtestes. 

COSøfart anerkender innovationen 
og udviklingen, som gør Danmark til 
en større og teknisk bedre søfartsnation, 
og samtidig giver adgang til flere skibe 
under dansk flag, med danske søfarende.

Kritisk overfor bemandingen
COSøfart anerkender imidlertid ikke, at 
der er blevet lavet en forhåndsfastsættel
se af besætningen, ud fra forudsætninger 
som ikke bygger på de adgangsmæs
sige krav iht. nødberedskabsrullerne.  

Faglige sager

& noter

Rederiet har i denne 
sammenhæng udarbejdet 
nødberedskabsruller til 
henholdsvis brand, MOB 

(mand over bord) og evaku
ering. Her er det, at COSøfart 

sætter et stort spørgsmålstegn. I 
“Bekendtgørelse om kursus i betjening 
af redningsbåde, flåder og mandover
bord både” lyder det således i §2:

"For deltagelse i kursus om betjening 
af redningsbåde, flåder og mandover
bord både bortset fra hurtiggående 
mandoverbord både skal kursisten 
1) være over 18 år, 2) have erhvervet 6 
måneders fartstid i søgående handels
skibe med en bruttotonnage på 20 eller 
derover, og 3) være i besiddelse af gyldigt 
sundhedsbevis for søfarende, herunder 
være skikket til udkig (vagtholdsbevis)."

Dette er kun muligt med minimum en 
skibsassistentuddannelse. 

Sådan har COSøfart indledt 
høringssvaret til Søfartsstyrelsen, da 

Søfartsstyrelsen i sin forhåndsfastsæt
telse foreskriver ”2 navigatører” og ”1 
person". Sidstnævnte er ikke specificeret, 
og stillingen kan derfor i vores optik, 
risikere at blive tildelt en uuddannet 
ungarbejder med hverken sejlads eller 
sikkerhedserfaring. 

Efterlyser el-ansvarlig om bord
Derudover mener vi også, at der på 
bemandingsfastsættelsen skal specifice
res en ETO'er (Electro Technical Officer), 
som skal håndtere alt elektrisk. Det vil 
sikre den almindelig drift herunder 
driftsforstyrrelser og mindske forsinkel
ser, men også højne sikkerheden over for 
passagerne, hvis skibet skulle ligge stille 
og drive i dårligt vejr.

Skibsassistenten, som både rederi og 
Søfartsstyrelsen udelader af besætnin
gen, er set med vore øjne helt central når 
det gælder både sikkerheden og driften 
af skibet. Det er derfor COSøfarts 
opfattelse, at forhåndsfastsættelsen ikke 
lever op til ”Safe Manning”, og derfor 
ønsker vi denne ”1 person” specificeret 
til at være en skibsassistent, i beman
dingsfastsættelsen, der yderligere bør 
udvides med en ETO’er. Så alt i alt en 
besætning på fire. n

Tlf. 20 94 18 32 
Træffes: tirsdag & torsdag kl. 10-12

www.sygdomsramte-borgere.dk

For erhvervsaktive, der for en kortere eller længere 
periode har været væk fra jobbet på grund af sygdom 
eller arbejdsskade. Læs mere om betingelser og 
ansøgning på hjemmesiden.

REKREATION
YDER TILSKUD TIL

> fortsat fra forrige side

Ladestationen, som monteres 
under selve rampen på land 
i Søby. Skibet bliver ladet 
op til 80 pct. hver gang.

http://www.sygdomsramte-borgere.dk/
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En rundrejse fra Amsterdam via Newcastle til 
Esbjerg – fra to forskellige verdener hos passager
skibe hos DFDS på Kanalen til skifteskibe hos Esvagt 
på engelsk og dansk sokkel i Nordsøen. Metal Maritime 
favner bredt og sømilevidt.

Turen startede i Ijmuiden sidst i februar hvor ‘Princess 
Seaways’ (tidligere ‘Peter Pan’) var første “værtsskib” for 
undertegnede. Besætningen tog godt imod  tonen var 
afslappet og glæden ved at Metal Maritime også husker deres 
medlemmer på den engelske kanal var stor.

Efter den “store ministerrokade” blandt BusinessLeadere 
og Managere hos DFDS, var der gensyn med adskillige 
medlemmer, der tidligere har slået deres folder på Oslobådene 
– ‘Crown’ og ‘Pearl’.

Efter anløb i “den russiske 
vinter” i Newcastle, var det det 
gode skib ‘King Seaways’, der 
lagde rammer til den næste 

runde medsejlads. Her var bille
det det samme: imødekommende 

smil og anerkendende respekt for at 
Metal Maritime møder sine medlem

mer, der hvor de er  nemlig på søen.
Strid vind fra øst og bølger på op til fem 

meter udløste seks timers “bonusbesøg” om bord, inden der 
kunne lægges til hollandsk kaj igen.

Kurs mod Esvagt
Fyldt op med indtryk og god stemning gik turen nordpå – med 
kurs mod Esvagts skifteskib ‘Beta’ i Esbjerg Havn.

(Nåede lige at runde hjemstavnen i København og tage 
vores ene tillidsrepræsentant hos Esvagt, Kristian Bundvad, 
med på vagt). Afgang efter mønstring mandag 5. marts aften/
nat  kl. 00.01 og første skifte på dansk sokkel kl. 07.30. I alt 18 TE
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Rejsesekretæren til søs:

Nærkontakt
med søens folk
Metal Maritime har siden sidst i februar været 

på skibsbesøg og medsejladser i flere 
omgange. Over to uger i februar og 

marts var rejsesekretær Barno Jen-
sen på medsejlads hos DFDS på 
Kanalen og Esvagt i Nordsøen.  

Og senest her i april er DFDS' 
fragtskibe besøgt på hhv. Fayard 

og i havnen i Gøteborg.
Artiklens forfatter, 

rejsesekretær Barno Jensen.

'Princess Seaways' - første skib på 
denne "rundrejse" for rejsesekretæren.

Besætningsskifte hos Esvagt er et studie i eksper-
tise og stærkt sømandsskab.
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skibsassistenter, maskinfolk og styrmænd m/k skulle “byttes” 
på åbent hav.

Retur til et isfyldt havnebassin i Esbjerg onsdag middag og 
24 friske nye sømænd mødte ud til to eller fire uger på engelsk 
sokkel – med første skift torsdag kl. 12.00. I denne flok var der 
gensynsglæde med en hel del nyudklækkede, ubefarne skibsas
sistenter fra søfartsskolerne. 

Spørgelysten fra skolebesøgene havde de absolut ikke glemt! 
Tilbage i ærtesuppetåge i Esbjerg Havn fredag 9. marts afslut
tede et inspirerende og yderst givende togt.

ARK og ’Blomsterbåde’ i Gøteborg og på Fayard
Selv en kollision og svenske havnearbejderes ’arbeid langsam’
aktion kunne ikke forhindre skibsbesøg på DFDS’ “Blomster
både” – ‘Magnolia’, ‘Begonia’, ‘Freesia’, ‘Ficaria’, ‘Petunia’ og 
‘Primula’ (på værftet i Fayard) + ‘Ark Germania’.

Med god støtte fra faglig konsulent Jesper Sveegaard Holm
gren, som måtte tage en afstikker til ‘Primula’ på Fayard, hvor 
skibet lå efter kollisionen i Den engelske Kanal, blev foråret 
ringet ind med fem “Blomsterbåde” og et enkelt ARKfragtskib.

Der var massiv ros til Metal 
Maritime fordi vi, som en 
skibsassistent udtrykte 
det, “er de eneste, udover 
sømandspræsten, der 
kommer ud og tager 
pulsen på os og spørger, 
hvordan det går i 
VIRKELIGHEDEN”.  

Den slags bemærknin
ger krydret med glade smil 
og faglig interesse, er det der 
giver rejsesekretæren “benzin 
på motoren” og motivation til den 
videre fremfærd. 

Summa Summarum efter tre uger, har vi været i kontakt med 
268 Metal Maritimeoverenskomstdækkede søfolk – nuvæ
rende og kommende medlemmer. Tal, der gør den rejselystne 
rejsesekretær rigtig glad. En glæde, der er næret af den positive 
energi, man møder ude i virkelighedens verden til søs.  n

"Metal Maritime er de
eneste, udover sømandspræsten,
der kommer ud og tager pulsen 
på os og spørger, hvordan det 

går i VIRKELIGHEDEN."

Citat af
skibsassistent i DFDS

Besætningsskifte i Nordsøen. Hovmester Stig Hansen i sving i kabyssen på 'Primula Seaways'.

Isfyldt havnebassin i Esbjerg, hvor 
24 friske sømænd blev afhentet 
til ny tørn på engelsk sokkel.

Fuld aktivitet i Nordsøen i vinterens tåge og dis.
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DFDS 
Godtgørelse til 
opsagt messemor
En messemor blev opsagt efter 
mange års ansættelse i DFDS og 
Metal Maritime tog på vegne af 
medlemmet sagen op med rede-
riet. Ifølge DFDS var årsagen til 
opsigelsen et dårligt samarbejds-
klima mellem medlemmet og hen-
des kolleger. Rederiet havde først 
indledt en såkaldt ”Improvement 
Plan”, hvor ledelsen påpeger 
områder, der skal forbedres og 
så har man som medarbejder en 
periode til at forbedre indsatsen. 
Som i mange andre sager er der 
også i denne sag delte meninger 
om hvorvidt dette er lykkedes 
eller ej, men ifølge rederiet var 
der altså ikke sket tilstrækkelig 
forbedring. Derfor blev medlem-
met opsagt med gældende varsel 
på 6 måneder samt 3 måneders 
fratrædelsesgodtgørelse. 

Mangelfuld opfølgning
Det er ofte svært af finde frem til 
den rene og objektive sandhed i 
den type sager, men som bekendt 
har arbejdsgiver ledelsesretten. 
Under vores gennemgang af sagen 
modtog vi tilkendegivelser, der 
kunne tyde på, at der var visse 
samarbejdsvanskeligheder. Til 
gengæld kunne vi over for rederi-
et påpege, at ledelsen ikke havde 
fulgt sin egen ”Improvement 
Plan” til dørs med den sidste 
opfølgende samtale, ligesom man 
heller ikke havde givet medlem-
met en advarsel. Dermed er det 
Metal Maritimes holdning, at 
medlemmet ikke har fået tilstræk-
kelig mulighed for at forbedre 
samarbejdet. Vi krævede derfor 
godtgørelse svarende til en ekstra 
måneds løn, hvilket rederiet ind-
villigede i.  
 cp

Metal Maritime var 21. og 22. februar 
talstærkt til møde hos BornholmerFær
gen for at snakke med medlemmerne 
i forbindelse med at alle er opsagt. 
Opsigelserne er alle begrundet i, at Mols
linjen overtager sejladsen til Bornholm 
1. september 2018.

Rigtig mange medlemmer fra cate
ringafdelingen samt dæk og maskine 
fandt vej til møderne hvor også Dansk 
Metals Akasse og Min Akasse var 
repræsenteret.

Spørgelysten var stor og panelet 
som bestod at sekretariatschef John 
Ibsen, kommunikationskonsulent 
Hanne Hansen og undertegnede, faglig 
konsulent Kirsten Østergaard, havde 

Medlemsmøder hos
BornholmerFærgen

Faglige sager

& noter

travlt med at finde svar på alle tænkelige 
scenarier, samt introduktion til kompe
tancefonden.

John Ibsen fortalte endvidere lidt om 
fremtiden og overenskomstsituationen. 
Hanne Hansen gav et lynkursus i 
ansøgnings og CVskrivning, mens un
dertegnede tjekkede op på opsigelserne 
og de individuelle vilkår i forbindelse 
hermed.

Akasserne rådgav om ledighedsprin
cipper og evt. overgang til efterløn/pen
sion. Endvidere var Jobcenter Bornholm 
tilstede og kunne rådgive om uddannelse 
i forbindelse med varslingspuljer mv.
 køj

Talstærkt 
fremmøde 

af Metal 
Maritime-

medlemmer 
til møderne 

både om 
onsdagen 

og om tors-
dagen.

Forandringerne og usikkerheden om fremtiden for de nu opsagte medlemmer 
hos BornholmerFærgen afstedkom mange spørgsmål under medlemsmøderne.
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Din pension er 
i trygge hænder, 
men...
kender du til dine fordele?
Din pensionsordning indeholder bl.a. PFA EarlyCare® 
hvor du får hjælp allerede fra første dag, hvis du bliver 
sygemeldt i 14 dage eller mere.

Se din ordning og meget mere på mitpfa.dk

Kontoret udvidet - omrokering 
øger medlemsservice og kontakt

Janni Wester-Andersen er tiltrådt som administrativ 
medarbejder hos CO-Søfart og Metal Maritime.

COSøfart og Metal Maritime har budt 
velkommen til Janni WesterAndersen, 
der fra 1. april er tiltrådt som admini
strativ medarbejder. Ansættelsen er en 
del af en større rokade på kontoret, hvor 
målet bl.a. er at styrke Metal Maritimes 
medlemskontakt ved medsejladser og 
skibsbesøg samt allokere flere ressourcer 
til arbejdsskadebehandling.

Janni WesterAndersen kommer fra 
en stilling gennem 24 år som assistent 
hos Søfartens Ledere. Hendes primære 
opgaver bliver assistentarbejde for faglig 
afdeling samt referatskrivning ved 
møder og forhandlinger. Derudover 
overtager Janni en række opgaver fra 
kontorassistent Mohni Bambara som 
bl.a. omstilling af telefon, overenskomst
administration, mødekoordinering m.m. 

Mohni Bambara, der er kontoruddannet 
i huset, overtager i stedet en række regn
skabsmæssige opgaver. Bogholder Barno 
Jensen fortsætter som tovholder på 
regnskaberne, men frigøres med rokaden 
til i højere grad end hidtil at varetage 

hans anden opgave som rejsesekretær. 
Dermed vil Metal Maritime øge aktivite
ten med skibsbesøg og medsejladser  en 
aktivitet, som har høj værdi for såvel 
medlemmer som organisation.

Med ekstra kræfter ved omstil
lingen og i administrationen med Janni 
WesterAndersens tiltrædelse, er faglig 
konsulent Corlis Hansen rykket til 
faglig afdeling med primært fokus på 
arbejdsskadebehandling  et område 
hun har varetaget parallelt med de 
øvrige kontorfunktioner gennem flere år,  
tidligere i tæt samarbejde med nu afdøde 
faglig sekretær Ole Strandberg. hanh

https://mit.pfa.dk/logind
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Tom Schjødt Jørgensen har sejlet siden 
han var godt 16. Og det vil han meget 
gerne blive ved med, men hvor skal han 
sigte, hvilke ekstra kompetencer skal 
han tilegne sig for, at han ikke igen om 
nogle måneder er et sted, hvor rygterne 
om fyringer af menige begynder at sive 
fra rederikontoret.

Vil rederierne have danske søfarende? 
Hvad skal vi byde ind med? Sig frem, så 
skal vi nok levere, siger han.

Efter en mindre pause slår han ud med 
armene som for at lægge ekstra vægt på 
tilføjelsen:

Vi hører jo ikke noget klart signal fra 
rederierne om, hvad det er, de ser for sig, 
vi skal kunne, for at vi fortsat er attrak
tive. Vi hører om deres ønsker for bedre 
rammevilkår og så videre, men klar tale 
om, at de vil beskæftige danske menige, 
der kan det og det. Nej, det hører vi ikke 
noget om.

Er afhængig af et job
Tom Schjødt Jørgensen er ikke til
lidsvalgt eller talsmand. Men på egne 
vegne er han ærgerlig over at være jaget 
af forvarsler om opsigelser.

Min hustru er colombianer og for ni 
år siden rykkede vi familien med børn 
og det hele fra Colombia til Danmark, 
fordi mine udmønstringer i Maersk 
Supply gik totalt i kage, når jeg først 
skulle fra Colombia til Danmark eller 
omvendt.

 Som gift med en udlænding i 
Danmark, er jeg helt afhængig af at have 
et job, ellers skal hun forlade landet, 
forklarer han og tilføjer:

Og jeg byder ikke min familie én 
gang mere at rykke det hele op med rode 
nu efter ni år. Så når der siver rygter om 
opsigelser eller nedskæringer, jamen 
så er jeg på jagt efter et nyt job. Jeg er 
nødt til at rykke, inden alle dem, der så 
opsiges, kommer ud i jobsøgningsbun
kerne.

Som mange andre før ham, tog Tom 
Schjødt Jørgensen til søs i sin tid for at 
komme ud og opleve noget. 

Der skulle ske noget. Jeg gad ikke gå i 
skole, fortæller han.

Uddannet i A.P. Møller
Et togt med ’Georg Stage’ i 1996 bragte 
ham dog ikke på de helt åbne oceaner, 
og det gjorde den efterfølgende hyre i 
skrotfarten til Frederiksværk på coaste
ren ’Stefan’ heller ikke.

Det ændredes der dog på, da han i 
1997 tørnede til som nyansat skibsme
kanikerlærling i A.P. Møller og påmøn
strede containerskibet ’Lexa Mærsk’ i 
Singapore.

Inden han i 2000 var færdiguddannet 
havde han været både omkring tank
skibe og feederfart på Vestafrika. 

En af afstikkerne senere fra Maersk 
gik bl.a. til Torm.

Vi var 39 mand på en tankbåd. Aldrig 
har jeg lavet så lidt og kedet mig så 
meget, smiler han som forklaring på, at 
han hurtigt søgte tilbage til Maersk.

Skibsmekanikeren spørger:

Hvad er det rederne vil have?
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I godt 22 år har skibs-
mekaniker Tom Schjødt 
Jørgensen sejlet. Livet til 
søs og afvekslingen mellem 
at være ude og hjemme i en 
samlet periode passer ham 
perfekt. Men han synes, 
det bliver stadigt sværere 
helt at finde ud af, hvad det 
er, rederne gerne vil have. 
Hvad er det, den menige 
danske søfarende skal 
levere, for ikke at være på 
konstant flugt fra fyrings-
runder?

> fortsætter næste side

Skibsmekaniker Tom 
Schjødt Jørgensen 
efterlyser klare ud-
meldinger om, hvad 
danske menige skal 
levere for at være  
attraktiv arbejdskraft 
nu og i fremtiden.

Foto: Metal Maritime
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Slut med danske menige
Nå, så var jeg jo dårligt kommet tilbage 
i Mærsk’s containerbåde, inden de 
varslede, at alle menige i containerfarten 
skulle fyres og erstattes af filippinere. 
På det tidspunkt havde jeg jo nok bare 
forestillet mig, at jeg skulle blive i contai
nerbådene, hvor jeg havde det rigtig 
godt. Fint arbejde og ordnede forhold, 
referer han og fortsætter:

Jeg havde i hvert fald ikke haft 
tanken, at jeg skulle over i supplyski
bene. Aldrig. De lå jo bare i havn, og der 
skete ingenting. Men da vi nåede frem til 
2008 fik jeg valget mellem supply eller en 
fyreseddel.

Supply en positiv overraskelse
Så jeg kom ud i supplyskibene, og det 
var en kæmpe, positiv oplevelse. Jeg må 
jo indrømme, at jeg forud havde en noget 
forkert opfattelse af tilværelsen i supply. 
Der skete virkelig noget hele tiden. 
Ikke en eneste dag, lignede en anden, 
og nogen gange så blev der altså bare 
knoklet igennem, fortæller han.

Det blev til 78 år om bord på ’Maersk 
Assister’, dog afbrudt af det han kalder 
en tur i ”straffeskibene” – Fbådene – 
også kaldet ”madkasseskibene”, fordi 
de fast ligger mellem havn og rigge med 
forsyninger.

Der skete der bare absolut næsten 
ingenting, smiler han.

Derfor var han også mere end tilfreds, 

da han returnerede til ’Maersk Assister’, 
ankerhåndtering, rigflytninger og den 
næsten faste 10mands besætning, som 
kendte hinanden ud og ind.

Det var et drømmejob. Vi planlagde 
selv, og ingen dikterede noget som helst. 
Det var afvekslende arbejde, og det 
hang jo på os selv, hvis ikke tingene var i 
orden, fortæller han.

Forvarsel om fyring igen - igen
I 2016 var han på ’Maersk Fighter’, 
da der 18. august landede en mail fra 
Maersk Supply Service om, at der var en 
større opsigelsesrunde på vej.

Det kom jo ikke som nogen over
raskelse. Jeg rykkede med det samme, og 
søgte job hos Royal Arctic Line. Så jeg 
kom hjem fra Soyo i  Angola 22. septem
ber og påmønstrede ’Mary Arctica’ 29. 
september, fortæller han.

Det var jeg rigtig glad for. Det hele var 

sådan set bare fint. Så gik der et år, inden 
RAL i september sidste år begyndte at 
rumstere med fyringer. Ja, så måtte jeg jo 
på den igen, fortæller han.

I oktober sidste år skiftede han så til et 
job som skibsassistent hos Rohde Nielsen 
på splitbarge sandpumperen ’Balder’.

At sejle er en livsstil
Det arbejdsliv, der startede med, at han 
ville ud og se verden og opleve noget, 
udviklede sig for Tom Schjødt Jørgensen 
som for mange andre. Tilværelsen 
med et job til søs blev en livsstil, der er 
tæt forbundet med både håndværket, 
fagligheden, kulturen og privatlivet 
hjemme i ferierne.

Det vil jeg alt sammen gerne fortsætte 
med. Så klare udmeldinger fra rederier
ne om, hvad de gerne vil have, vi menige 
skal kunne, er i høj grad efterlyst, siger 
han.  n

> fortsat fra forrige side

'Maersk Assister' var gennem 7-8 otte år fast arbejdssted for Tom Schjødt Jørgensen (tv) på billedet fra 2012, hvor 
han står på dækket sammen med 2. maskinmester Jakúp Martin Á Válinum.

Foto: Privat
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Inden fyringerne i  
Maersk Supply Ser-
vice i 2016 rykkede 
Tom Schjødt Jørgensen 
til Royal Arctic Line og 
jobbet som skibsas-
sistent på 'Mary 
Arctica'. 
Foto: PR-foto RAL
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Søfarendes Ferieboliger administreres hos Sea Health & Welfare • www.shw.dk

VENDSYSSEL
Skallerup Klit
71 m2 7 personer

BORNHOLM
Sandvig
68 m2 7 personer

Højsæson
3.500 kr.

Lavsæson
2.300 kr.

Se ledige uger 
og ansøg om 
feriebolig på 
hjemmesiden
www.shw.dk

Alle søfarende, der 
inden for de sidste to 
kalenderår har arbej-
det på et skib under 
dansk fl ag i mindst 

seks måneder og har 
været omfattet af 

feriekortordningen kan 
komme i betragtning 

ved udlejning.

LEJE PR. UGE
ens for alle boliger

VESTJYLLAND
Holmsland Klit
87 m2 7 personer

Danske arbejdsvilkår
i nyt DIS-Offshore
En vigtig milepæl blev nået først i 
februar for fortsat – og muligvis øget  
dansk beskæftigelse i offshoresektoren 
på dansk sokkel.

Dansk Metal og de to rederiforeninger, 
Danske Rederier og Rederiforeningen 
af 2010, nåede efter et længere forhand
lingsforløb til enighed om en løsning, 
der sikrer en udvidelse af DISordningen 
til at omfatte offshore, men med 
lovgivningsmæssigt krav om danske 
arbejdsvilkår.

Opgaven med at finde frem til en 
fælles løsning var pålagt af erhvervsmi
nister Brian Mikkelsen.

Overordnet har Metal Maritime og 
Dansk Metal støttet ideen om at udvide 
DISordningen til at gælde offshore på 

dansk sokkel, sådan som Det Blå Vækst
team også anbefalede i den endelige 
rapport i maj sidste år.

Men vi har også sagt, igen og igen, vi 
støtter kun en udvidelse med DISOff
shore, hvis det er med sikring af danske 
jobs, siger Ole Philipsen, der på vegne af 
Dansk Metal forestod forhandlingerne 
med rederiforeningerne.

Derfor var det med stor tilfredshed, 

at vi i forhandlingerne nåede til enighed 
om et løsningsforslag til erhvervs
ministeren, som med lovtekst sikrer, 
at danske fagforeninger kan kræve 
og forhandle overenskomster for de 
omfattede skibe og enheder, siger Ole 
Philipsen.

> fortsætter næste side

Brevet til erhvervsminister 
Brian Mikkelsen ligger på 

hjemmesiden www.co-sea.dk. 
Find det i forbindelse med 

nyheden “Enighed om danske 
arbejdsvilkår i nyt DIS-Off-
shore”, dateret 23. februar.

https://shw.dk/ferieboliger/
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Ring 
70 33 28 28 

og hør mere om vores 
forsikringer

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Tjenestemændenes 
Forsikring hedder nu  
TJM Forsikring

Tiden er løbet fra vores gamle navn. I dag skal du ikke 
være tjenestemand for at blive kunde hos os, men blot 
medlem af en faglig organisation, vi samarbejder med, 
eller voksent barn af et medlem, som er kunde hos os.

Vi er stolte af vores rødder i fagbevægelsen og vil gerne 
beholde et bånd til vores historie. Derfor hedder vi nu  
TJM Forsikring.

Men dine forsikringer, priser og fordele ændrer vi ikke ved. 
Vi er stadig selskabet med:

 Attraktive forsikringer til konkurrencedygtige priser

 Solide rødder i de faglige organisationer

 Danmarks mest tilfredse forsikringskunder

I brevet, som de tre forhandlingsparter 
har sendt til erhvervsministeren, hedder 
det bl.a.:

”For rederiforeningerne har det været 
afgørende, at nye bestemmelser om 
arbejdsvilkår ikke forringer handle
mulighederne for skibe, der i forvejen 
er i DISordningen. For Dansk Metal 
har det været afgørende at sikre, at en 
udvidelse af DIS til offshoreområdet 
samtidig sikrer, at danske fagforeninger 
får mulighed for at kæve og forhandle 
overenskomster for samtlige ansatte om 
bord på skibe, der primært opererer i 
dansk område.”

Konkret svarer forslaget til loven 
fra 2003 om det, vi populært kalder 
”FærgeDIS”, som også sikrede danske 
arbejdsvilkår på de omfattede færger og 
passagerskibe, uddyber Ole Philipsen.

Metal Maritime: Positivt resultat
Henvendelsen fra erhvervsminister 
Brian Mikkelsen med anmodning om at 
finde en løsning har baggrund i rege

ringens aftale fra november med Dansk 
Folkeparti og Det Radikale Venstre om 
at udvide DISordningen til offshore på 
dansk sokkel.

Vi har fra Dansk Metal og Metal 
Maritime været meget klare i mælet 
omkring udvidelsen. En udvidelse, der 
alene byggede på hensigtserklæringer 
fra rederierne om at ville beskæftige 
dansk arbejdskraft ville være værdiløs. 
Det har sporene fra DIS i handelsflåden 
vist. Derfor er det meget positivt, at vi 
nåede frem til et enigt forslag med de to 
rederiforeninger, siger Ole Philipsen.

Løsningsforslaget, som rederiforenin
gerne og Dansk Metal nåede til enighed 
om, er siden blevet støttet af både 
Maskinmestrenes Forening og Søfartens 
Ledere.

Lovforslag på vej i Folketinget
I Folketinget er arbejdet nu i gang for at 
ændre lovgivningen, så offshoreenheder 
med aktiviteter i Nordsøen kan omfattes 
af DISskatteordningen.

Lovgivningen involverer både skat
teministeriet og erhvervsministeriet, da 

lovgivning berører såvel skattelov som 
skibsregisterlovgivningen, hvor sidst
nævnte hører under erhvervsministeriet.

Lovforslaget, der skal tilrette skat
telovgivningen, er allerede fremsat og i 
skrivende stund under udvalgsbehand
ling, hvilket vi tidligere har omtalt på 
hjemmesiden www.cosea.dk

Det forventes, at lovforslaget om 
ændring af skibsregisterloven med DIS
Offshore vil blive fremsat i Folketinget i 
sensommeren.

Flere politiske partier har i forbindelse 
med lovforslagene kontaktet Metal 
Maritime med uddybende spørgsmål til 
organisationens holdning og konsekven
ser af mulige scenarier.

Vi er i løbende dialog med flere 
politiske ordfører, siger Ole Philipsen og 
tilføjer:

Der er ingen tvivl om, at partierne 
forbereder sig godt til arbejdet i Fol
ketinget, og at den generelle holdning 
blandt partierne fortsat er, at de brede 
aftaler på området er det, der tjener 
erhvervet som helhed bedst i det lange 
løb – også de søfarende. hanh

> fortsat fra forrige side

https://tjm-forsikring.dk/
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Søfartsbogen er udstedt i 1967, hvor John Marius 
Jørgensen var til optagelsesprøve hos rederiet  
J. Lauritzen på Kogtved Søfartsskole som styrmands
aspirant. Men splejsen på kun 1,58 meter blev sendt 
hjem til Tåsinge med den nedslående besked, at styr
mand, det kunne han ikke blive, når han stammede.
I januar 1969 var han vokset i både højde og 
drøjde, og han startede på Kogtved på kokkelinjen. 
Uddannelsesaftalen med J. Lauritzen var i hus.

Da han et halvt år senere, i juni, afsluttede grund
uddannelsen, påmønstrede han 12. juni 'Nella Dan' i 
København.

Jeg var helt oppe og ringe. Jeg havde i årevis sendt 
længselsfulde blikke mod Lauritzens skibe, når jeg var 
i København. Polarfart stod for mig som noget helt 
fanstastisk, fortæller han. Det eftertragtede sydpols
stempel kom i passet 30. januar 1971.

1967

John Marius Jørgensen
Født 1951

1969 - 1971
Koksmath, J. Lauritzen

1972
Uddannet kok

1975 - 1985
Hovmester, Olau Line og DFDS.
Fra 1981 offshore som chef manager i 
Maersk og senere kok i JL Offshore

1985 - 1987
Selvstændig med bodega

1987 -1995
Hovmester i J. Lauritzen

1995 - 2002
I land som buschauffør

2002 - 2008
Hovmester i A.P. Møller

2012
Skibsførereksamen

2013 - 2016
Styrmand i DFDS og A2Sea En ny søfartsbog er udstedt i 1972. 

Hårlængden havde han selv taget 
styringen af efter at være flyttet hjem
mefra. Langt hår var absolut ikke  
populært i hans hjem, hvor faren 
mente, at langhårede mænd var både 
dovne og ugidelige.

Samme år afsluttede han kokkeud
dannelsen på Aalborg Tekniske Skole. 
Alle de mundtlige prøver fik han lov at 
lave skriftligt, så hans stammen ikke 
skulle stå i vejen. 

Efter en enkelt udmønstring på 
'Thala Dan' ventede Søværnet.

1972

Afvist på Kogtved Søfartsskole:

-Du er for lille
John Marius Jørgensen havde som dreng 
kun én plan i hovedet. Han ville ud at sejle 
og være styrmand. Som 15-årig stillede han 

til optagelsesprøve på J. Lau-
ritzens Kogtved Søfartsskole, 
og her mødte han den første 
forhindring. Styrmandsdrøm-

mene kunne han godt 
pakke sammen. Med et 
talehandicap i form af 

stammen var det umuligt. For det andet, så 
blev han målt og vejet - og fundet for let. 
Med kun 158 cm i højden og en kropsbyg-
ning til den splejsede side, lød beskeden, at 
han måtte gå hjem og blive noget større. Så 
kunne han få elevplads i rederiet som kok.
Navigatør blev han dog senere, men der 
skulle gå 42 år, inden han som 60-årig 
dimitterede med skibsførereksamen fra 
Marstal Navigationsskole i 2012.SØFARTSBOG

Vis mig din

Søfartsbogen er for mange 
opslagsværket, når livsforløbet til 
søs skal opfriskes. 66 årige John 
Marius Jørgensen har modigt 
ladet redaktionen kigge med i 
bøgerne.
Vi håber, der er flere modige, så 
"Vis mig din Søfartsbog" kan blive 
til en serie her i bladet. 
Kontakt redaktionen på mail 
cosea@cosea.dk
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Billedet er lånt fra nyudstedt pas i 1974 for 
at illustrere, at selvstyringen af hårpragten 
fortsatte uforstyrret.

Værnepligten var overstået og i maj 
dette år blev han ansat hos Olau Line 
med første udmønstring som kok på ny
bygningen 'Olau Thor', der blev taget ud 
fra værftet i Kure ved Hiroshima i Japan. 
Tre måneder senere afmønstrede han i 
Vlissingen, da rederiet havde solgt ski
bet i århundredets handel. John Marius 
Jørgensen fortsatte til Houston og påmøn
strede 'Olau Nord'. Det blev til to år i re
deriet. Vi havde holdt en noget animeret 
fest, og jeg fik fyresedlen, fortæller han.

En telefonopringing til hans gamle 
rederi, J. Lauritzen, sikrede ny hyre  først 
som kok på 'Roman Reefer', inden han 
blev forfremmet til hovmester.

I juli 1978 indledte han et nyt kapitel 
som hovmester i DFDS på hhv. 'Dana 
Futura' og 'Somerset' i fast rutefart mel
lem hans nye hjemby Esbjerg og England 
et års tid. Hjemmelivet trak, og han fik 
hyre som fisker. Efter godt et års tid rin
gede telefonen. J. Lauritzen manglede 
en hovmester til offshoreforretningen. 
Præsenteret for hyrestørrelsen takkede 
han pænt nej.

En halv time senere ringede de igen 
med besked om, at hyren altså var skatte
fri, refererer han. Det blev indledningen til 
fem år på riggen 'Dan Duke' som kok og 
samarbejde med chef manager, kokke og 
bagere fra Elfenbenskysten.

De var forrygende dygtige, siger han.

1974

To år i land som selvstændig bodegabe
styrer i Rudkøbing førte bl.a. til et velvok
sent cykelstyrskæg. Det var stadig intakt, 
da John Marius Jørgensen i 1988 igen 
søgte til søs og fik ny søfartsbog.

Jeg savnede kulturen og det at sejle, så 
jeg ringede til J. Lauritzen igen, fortæller 
han.

Frem til 1995 blev til en række udmøn
stringer som hovmester  bl.a. på to ny
bygninger fra Danyard i Frederikshavn. 
'Ivar Lauritzen' og 'Jørgen Lauritzen' var 
begge bygget som højteknologiske kø
leskibe under "Projekt Skib" til minimal 
bemanding på kun syv mand.

I marts 1995 blev sølivet igen sat på 
pause til fordel for et job som buschauffør 
i Svendborg.

1988

Billedet er lånt fra endnu et nyt pas fra 2002, hvor tilværelsen til søs igen trak 
efter syv år som buschauffør.

Jeg ringede til A.P. Møller og spurgte, om de manglede en kok eller hovme
ster. De svarede, at jeg kunne sende en ansøgning og mente godt, jeg kunne 
løfte en gryde, selv om jeg advarede dem om, at jeg altså var over 50, smiler 
han.

Det var en mærkelig fornemmelse første gang at gå op ad gangvejen på et 
Mærskblåt skib. Inderst inde opfattede jeg mig jo som JLmand, erindrer han. 
Men han blev hurtigt rigtig glad for både jobbet og kulturen i rederiet. I 2008 
blev alle hovmestre i rederiet imidlertid opsagt

Daværende Dansk SøRestaurationsForening fik forhandlet et tilbud om 
omskoling til navigatør på plads med rederi og Søfartsstyrelse for de opsagte 
hovmestre. Det blev en kamp med bøgerne, erkender John Marius Jørgensen. 
Men han kom i mål, først med sætteskippereksamen i Skagen og i en alder af 
60 år afsluttede han sommeren 2012 skibsføreruddannelsen i Marstal. Herefter 
sejlede han som styrmand først i DFDS og siden i A2Sea. Han erkender, at han 
aldrig rigtig fandt sig hjemme på broen, og efter eget ønske ommønstrede han 
til kok hos A2Sea, hvorfra han som 65årig gik på pension i efteråret 2016.

2002

I juni 2012 var skibsførereksamen i hus på Marstal 
Navigationsskole. John Marius Jørgensen (tv) sammen med 
dimittend Brian Helmsby, fhv. hovmester i Torm. Begge om-
skolet efter fyringsrunder af hovmestre. Foto: Arkiv
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For godt til at være sandt.
Men ikke desto mindre så er “Søsiden” 
hos Fyns Amts Avis både sand og 
mere end god  målt på en skala, hvor 
betegnelsen "mere end god" vel at mærke 
er topkarakter.

Anmeldelser er der jo tradition for 
at knytte an til nye produktioner og 
udgivelser, men undertegnede har i 
ren og skær begejstring over de søsikre 
artikler, der vedholdende strømmer ud 
fra det sydfynske, tilladt mig at sætte lidt 
"anmelderlys" på "Søsiderne".

Det overordnede først. Anerkendelse 
til Fyns Amts Avis for både kvalificeret, 
kyndigt og med indsigt fortsat at levne 
det maritime stof anseelig plads i avisen 
 både den trykte udgave og den gratis 
version på internettet.

Søsiden - et befriende vandhul 
Til daglig er det en prøvelse at være 
udsat for gængse mediers lemfældige 
omgang med skibsfart. Der er åbenlyse 
problemer på en række redaktioner, så 
snart emnet lugter bare lidt af saltvand, 
skibsskrog og begrebet tons.
Ja, det halter såmænd ofte med det 
skinbarligt banale som f.eks. at skelne et 
containerskib fra et tankskib.

SENIORKLUBBEN

Seniorklubben er for alle efterlønnere og pensionister fra Metal Maritime.

Kontingent: 240 kr. pr. år.

Formand Leif R. Andersen • tlf. 28 69 79 13 • L.rabech@live.dk

For yderligere information 
kontakt formanden.

for efterlønnere og pensionister

Klubben inviterer til to årlige arrangementer, 
som er omfattet af kontingentet:

 z Forårsfrokost
 z Efterårs ålegilde

I det, der ligner en uendelig ørken, er 
Fyns Amts Avis et befriende vandhul.

Fast hver uge får læserne to sider, fyldt 
med skarpt skåret og velskrevet maritimt 
stof  ikke nødvendigvis begrænset 

til den fynske geografi, idet læserne 
tages med på reportager, oplevelser og 
maritime opture langt fra hjemmet.

Uge efter uge bestyrer journalist Søren 
Stidsholt Nielsen de maritime superdyk, 
drevet af lysten til stofområdet.

Ja, for sådan set er han gået på pension 
for halvandet år siden, fortæller han.

Men på opfordring fra daværende 
chefredaktør Troels Mylenberg, er 
aftalen, at jeg hver uge leverer to sider 
til  "Søsiden", stof til søndagens "KoØje" 
og hvad der ellers dukker op til evt. 
videodækning, forklarer Søren Stidsholt 
Nielsen, der i alt har 42 år bag sig på 
avisen, heraf de 25 som redaktionschef.

Det er en fornøjelse for mig at lave 
stoffet, og jeg får rigtig meget respons fra 
læserne, fortæller han.

Her fra anmelderhjørnet er håbet, 
at det varer længe endnu, inden Søren 
Stidsholt Nielsen sådan rigtigt går på 
pension. Inden da må Fyns Amts Avis i 
gang med at sikre generationsskiftet. n
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En 3D- kit ering af den p ojek erede 
aflø erfærge  På dækket mel em 
styrehus og salon er place et en 
pano amasa on med ud ik  kompasset 
rundt  l ustra ion  Odense mar t me 
technology / Omt

Se flere fotos på 
FAA dk / Søsiden søsiden.
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H er en p anke på skibet vurderes   

Er den robust nok - e ler skal den 

skiftes?  De fleste dumper   

fo o  søren stidsho t niel en
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Se flere fotos på 

FAA dk / Søsiden 

søsiden. svendborg 

søfartsskole 

og Marstal 

navigat onsskole 

uddanner i 

samarbejde med 

VUC Fyn elever 

på den tre år ge 

HF søfart

 
søren st dsh lt n e sen  

so n@faa k 

SV NDBORG HF Søfart er en 

slags Kinder æg  nde under 

skallen er den hele tre ud

dannel er i en samlet pakke  

En fu dgyldig HF eksamen  

ubefar n sk b ass stent samt 

før te modul af uddannel en 

til kibsofficer  

Når de HF Søfart stude

rende f a Ma stal og nu også 

i Svendborg ager på sejlads 

med et ejlskib som Fy la  er 

det et praktisk led i den ma

ri ime uddannel es re årige 

forløb
 Vores elever år i forve en 

på den s dste årgang se lads 

med et mask nd evet sk b  

Når vi udv der med Fylla nu 

i andet semes er er det bl  a   

for s yrke det o iale og sam

menho det og at å hands on 

på  hvad det vil sige at se le  så 

eleverne kan afklare  hvad de 

ønsker at arbe de v de e med 

efter uddannelsen  Og her 

mener vi  at Fy la er et godt 

ilbud med al den his orie  

den har  iger afdelingsleder 

på VUC Fyn i vendborg  An

ni Eve tsen til Søs den

Sømandskab og oplevelse

Anni Eve tsen betoner  at ej

ladsen med Fylla mest af alt 

handler om ømand kab og 

oplevelse  
 De unge tog bare så godt 

imod det  da jeg introduce

rede t lbudet for dem  s ger 

Anni Evertsen  
Unde vejs i det t e år ge 

forløb skal HF Søfa t elever

ne vælge s ud eretning  Til

budene omfat er en mask n

me ter l n e  en naut sk lin e 

samt en prog  og kultur fo

kuseret l nje  

F emgang i Marstal 

HF Søfa t i Svendbo g omfat

ter i år fem klasser med i alt 

omkring 100 ku si ter fordelt 

på t e å gange  An allet af an

søge e il den aktuelle  yngs e 

årgang å under skolens for

ventning  Derfor kører der li

ge nu kun et enkelt spor

 Vi har i ladelse t l at kø

re to spor  Vi håber  at den 

nye årgang efter sommerfe

rien i år kommer il at om

fatte o klasser  siger Anni 

Ever sen
For at nå det mål har HF 

Søfart s y ket markedsfø in

gen  Da Sø iden se lede med 

Fy la  blev eleve ne fx filmet 

t l en video il brug på web

si es og sociale medier

På Ma stal Navigat ons

skoles afdel ng for HF Sø

fa t glæder man sig over et 

rekordhø t antal ansøgere 

ovenpå et væsentlig lavere 

nd ag s dste år  Over 70 an

søgere har meldt sig til HF 

Søfart på Æ ø  Det giver ba

sis for m nd t tre klas e spor 

efter sommerferien  oply er 

skolen  
HF Søfa t i Ma stal har 

gennem flere år brugt Fy la 

om t æn ng skib på alle re 

årgange

sø en st ds olt n e sen  

so n@faa k

SVENDBORGSUND    Kursen 

mod en HF hue med an

ker emblem og bånd af ig

na flag går bl  a  gennem 

en sejlads f a Svendborg t l  

Faaborg en regnfyldt og  

tåget apr ldag  
Trods vej gudernes ned

adhængende mundvige på

møns rede godt en snes ele

ver f a HF Søfart i Svendbo g  

denne morgen med sm l og 

forventning  Efter l dt forvir

ing omkr ng t par yv o

vere og en manglende køje

sæk er et l lle arbejd ho d af 

elever klar t l at løse dagens 

første mar time udfordr ng  

Fy las landgang skal pakkes 

samm n og stuves med om 

bo d  Det ene af skonnertens 

re besætningsmedlemmer  

ma ros N els Wal her Borch  

Odense  inst ue er  

Før afgang fra Frede iksø

en giver sk pper D vid Tho

mas  Svendborg og s yrmand 

Mark Ambech  Marstal lek

t oner i s kkerhed og adfæ d 

om bord
 Når vi inger med skibs

klokken  er der mønstr ng 

her på dækket  lyder det ef

terfulgt af venl ge fo manin

ger om  at p sning og yg

ning foregår på dækket amt  

at et toilet på et se lsk b kke 

er en affalds pand

Fø ste p ak ik til søs

For de fleste af de unge om 

bord er en akt v medvi ken 

på et professionelt skib en ny 

ve den stærkt forske ligt fra 

dagl gdagen på skolen e ler 

i fr t den  På denne uges tre 

dage lange tur i Det Sydfyn

ke Øhav er formålet at g ve 

anden seme ter eleverne et 

bredt indbl k i prak is og ik

kerhed om bo d på et t adi

tionelt se l k b
d  hå dter ng af fx 

   

   

    

   

   
 

    

     

      

      

     

    

    

      

     
  

    

   

  
       

 
  

     

    

    

      

       

     

      

    

    

     

    

  
   

    
      

   

    

       

      

       

      

   

      

   

   
  

     

     

      

      

      

   
   

    

       

       

      

     

  

     
   

      

   
    

     

     

      

      

       

   
   

      

    

     

 
      

ove rasket  På s gt kunne jeg 

d  k  mig at uddanne 

      

  

      

       

       

     

  
   

      

  
   

      

   
      

      

     

        

       

    

      

    
    

     
    
    

    

     

HF Søfart holdet sat for ejl  

fok  stor ejl og mesan  

 er ejlsæ n ng t l pynt 
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Hele tre uddannelser i en pakke

Fokkemast,

fender og 
lærkehoved

Svendborg 

Søfartsskole udvider 

sit tilbud til HF 

Søfart-elever med 

sejladser på tremast-

skonnerten Fylla. 

Søsiden sejlede 

med på premiere-

etapen fra Svendborg 

til Faaborg, hvor 

eleverne også fik 

udvidet det maritime 

ordforråd.

nok  bom g b ok  Der er mange nye o d og begreber at æ e or 

de Hf sø art stude ende ra vendborg søfar ssko e  foto  søren 

st dsholt nielsen

På fire dags- ogtet i Det syd ynske Øhav og ved als sover de 

godt 20 ele er på banjen under fy las dæk  foto  øren stid holt 

nie sen

faabo gs ha nekontur toner f em i tågen og de meterhøje 

fende e gø es klar til brug  oner  fo o  sør n s idsho t nie sen

             

          

        

   

   

    

   
  

     

     

 

        

   
 

   

   
  

   

afde ings eder anni Ev tsen  

vUC fyn  svendborg  - 

s j adsen med f l a er et godt 

i bud til vo es Hf søfa t-

stude ende  foto  søren 

st dsholt nielsen

● Uddannelsen HF Søfart er re-å ig og 

tilbydes t e teder i Danmark  Svendborg 

øfart skole  MarstaL Nav gat onssko e 

og på Ma tec i Fr deri shavn   

● På de to uddanne sessteder ed 

Øhavet sama bejdes med UC Fyn  

der står for unde visn ngen i de ikke-

mar time fag med vægt på bl  a  dansk  

enge sk  matema ik og fys k  I Svendborg 

for går denne de  af underv sningen hos 

VUC F n på V ebæ tet  I Marsta  foregår 

unde visn ngen i en sær ki t bygn ng 

opfø t t l HF Søfart  2006 - ige ved s den 

af nav gation skolen  

● Hf sø art veks er m l em teo i 

og p aksis og g ver både en hel 

HF-eksamen  fø ste modul af 

sk bsofficersuddanne sen amt en 

uddanne se om skib assis ent   

● Hf sø art gi er de samme 

adgangsmu igheder om andre 

gymnas ale uddanne ser og g ver 

også adgang t l uddannels rne som 

sk bsofficer   

● Hf søfa t giver og å mulighed for 

at age d rek e ud at se le i ob som 

ube aren skibsa sistent l gesom 

fx uddannelserne fra sko esk bene 

Danmark og Georg Stage gør  

● Den maritime del af uddanne sen HF 

Søfart giver et g undlæggende endskab 

ti  et sk b som a bejdsp ads  Elever 

unde vises teoret sk og prakt sk i bl  a  

sømandskab  motor æ e  nav gat on og 

sk bstekn k  Uddanne sen mfa ter også 

et kursus som øgdykker  

● Optagelseskrav il HF Sø art er 

normal  en ilfreds i l nde gennemført 

en 9  k asse-eksamen  Ansøgende 

ele er skal desuden gennemgå en 

mar t m lægeundersøge se  om skal 

dokumentere  at e even r egnet t l 

sk bst eneste  og kikket ti  udkig

 

 sosn

● fyl a er en agtbygget remast- konnert søsat i 922 i N borg ti  en eder i Mars al   

Tidl gere navne  Bl  a  Fyn og Polar Freezer

● fy la er s den 2 06 e et af et fond etableret af S endborg  Faaborg-M dtfyn og Æ ø Kommuner 

og dr ves som charter- og le rsko esk b  Base er Det Gam e Væ ft i Ærøskøb ng   
sosn

FAKTA   TREMASTSKONNERT FYLL A AF SVENDBORG

FAKTA    HF SøFART i SVENDBORG OG MARSTAL

Se videoen på  

FAA dk / Søsiden 

Pernil e Lil eskov  

Hf sø art elev   

- Det er megafedt  

fo o  søren 

st dsho t niel en

     

       

     

    

  
 

 

ner frem af tågen  og i god 

tid for nden får hf erne en 

lekt on i havneanløb  Deref

ter gøres romle ykke  sorte 

fendere klar t l anløbet  Fyl

l  b b d s de skal ligge 

  
 s tov må kke 

 ingen  i hvert 

  s det kan und

  al I helst t ække 

 m et ø e i vantet 

  ndet l gnende  

  Mark Ambechs 

 r en g und g lek

  dan fortøjn ngs

  nge s g på dæk

   udløb genn m  

  ver  endnu et nyt 

  erne
 afmønstrede i  

 ejlad en for satte 

  nkerligger nat ved 

  ere omkring Mar

  ker nat ved R st n

  kr ng Ko shavn før 

  endborg to sdag ef

ag  Flere etaper gik 

 
  har haft en god ople

 st lår skipper David 

s

fyl a or fulde sejl 

på en fyn Rundt  

fo o  søren 

st dsholt nielsen
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"Søsiden" hos 
Fyns Amts Avis

Abonnenter på Fyns 
Amts Avis forkæles hver 
uge med maritimt stof i 
topkvalitet. Gratisterne 
kan dog også være med, 
da et udsnit af artikler, 
billeder, noter og sågar 
videoklip lægges ud på 
avisens hjemmeside med 
fri adgang.

Find det hele på
www.fyens.dk - vælg så 
menupunktet "Sydfyn" og
dernæst "Søsiden".
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Vi mindes

†
Johannes Pedersen
f. 17. juli 1918
er afgået ved døden 2. februar 2018

65 år
14. marts
Skipper Steen Winkel, Strynøfærgen

FØDSELSDAG

NYT OM NAVNE
Jubilæer og fødselsdage

Nye og skærpede data-regler træder i kraft 

25. maj. Reglerne skal i højere grad beskytte borgernes data. 

Personfølsomme oplysninger som f.eks. fødselsdage og jubi-

læer kan kun bringes i et fagforeningsblad med medlemmets 

accept.

Fra og med dette blad er proceduren for "Nyt om navne" æn-

dret for at leve op til de skærpede data-regler. Det betyder, 

at fødselsdage og jubilæer ikke mere bringes automatisk på 

baggrund af oplysningerne i medlemsregisteret som hidtil. 

Men vi bringer fortsat gerne mærkedage - nu skal du blot selv 

indsende oplysningerne til redaktionen.

NYT OM NAVNE
- ændret
pga. nye

dataregler
FØDSELSDAGE OG JUBILÆER
- hvor er de blevet af?

Mærkedag i bladet - hvem, hvornår og hvordan
Vil du gerne have din runde fødselsdag eller jubilæum med i 

bladet, skal du sende os en besked, helst i god tid. Vi bringer 

mærkedage for medlemmer fra alle CO-Søfarts medlemsor-

ganistaioner: Metal Maritime, FOA Søfart, Metal Vest, Dansk 

Serviceforbund, Dansk El-Forbund og Centralforeningen for 

Stampersonel.

I næste blad bringer vi mærkedage, der falder i perioden:

1. juni - 30. september

Sidste frist for indlevering af besked for mærkedage til næste 

blad er: Fredag 1. juni

Oplys gerne i beskeden et telefonnummer, hvor vi kan træffe 

dig for evt. yderligere oplysninger.

Send beskeden til: cosea@co-sea.dk

    Med venlig hilsen

    redaktionen



Al henvendelse til: CO-Søfart, Mose Alle 13, 2610 Rødovre
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Korsør kalder
til maritimt folkemøde

Fotos fra www.maritimekulturdage.dk

De lokale interesser træder i 
baggrunden til fordel for det 
mere overordnede og natio-
nale, når Korsør i august invi-
terer til maritime kulturdage. 
Den traditionsrige lokale event 
udvides  til at blive et maritimt 
folkemøde for hele landet og 
Det Blå Danmark.

Gennem 15 år 
har Korsør sidst 
i august med stigende 
held arrangeret maritime 
kulturdage. Den lokale havnefest 
med åbent hus på Flådestation Korsør, 
sejlskibe i havnen og masser af festivitas 
sidst i august trækker folk i alle aldre til 
havn og kaj i byen ud mod Storebælt.
Sidste år var besøgstallet om lørdagen 
alene på Flådestationen på 8.500. Dertil 
kommer alle de “uregistrerede” på 
havnearealerne.

Nu vil vi gerne løfte det en tand 
videre. Det er jo en oplagt ramme for 
det maritime at profilere både erhverv 
og uddannelsesmuligheder i, siger Gert 
Møller, der til daglig er forstander på 
Korsør Produktionshøjskole og parallelt 
er aktiv i gruppen af arrangører bag 
Maritime Kulturdage.

Tanken er, at eventen med aktører 
lige fra politik over organisationer 
og erhverv til uddannelsesinstituti

oner er oplagt til at sætte aktuelle emner 
på dagsordenen til debat i.

Vi vil gerne skabe et maritimt 
folkemøde, hvor erhvervet mødes, hvor 
beslutningstagere får input og hvor 
interesserede kan komme helt tæt på den 
verden, som i det daglige er så 
vigtig for Danmark, uddyber 
Gert Møller og tilføjer:

I det maritime ser vi en 
masse initiativer, som lidt 
stikker i hver sin retning, selv 
om vi nok alle gerne vil det 
samme. Alle er vi interesserede 
i, at der skabes udvikling og 
job. Og fra virksomhederne 
er alle interesserede i, at der 
uddannes og rekrutteres til det 
maritime, uanset om det er til 

job på land eller 
til søs.

Med tilsagn indtil 
videre fra Søfartsstyrelsen, 

Danske Rederier, flere virksomheder og 
maritime uddannelsesinstitutioner, en 
række politikere og fagforeninger  her
under Metal Maritime, er Gert Møller 
optimistisk mht. folkemødeplanerne, 
som er planlagt til lørdag 25. august.  n

http://www.maritimekulturdage.dk/

