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Det var så dét

Leder

af formand
Bjarne Krogh-Pedersen

Så er Søværnets Konstabelforenings 7. kongres
overstået.
Og med kongressen bag os er der lagt op til ikke blot nye
toner i klaveret, men måske ligefrem helt nye melodier. Vi
har en dynamisk bestyrelse på plads til at få Søværnets
Konstabelforening helskindet igennem den næste kongresperiode, så medlemmerne fortsat kan have en af de allerbedste faglige organisationer i Danmark bag sig.
Når jeg betegner bestyrelsen som dynamisk er det ikke
blot tomme ord. Vi har på god og ordentlig vis taget hånd
om det generationsskifte, der er på vej i foreningen, så vi
atter engang er på forkant med situationen. Bestyrelsens
medlemmer har givet hinanden håndslag på, at de positive vibrationer, der har ligget i luften under kongressen, de
gode ideer og tanker der poppede op undervejs, de store
visioner der er åbenbaret og de kloge beslutninger der er
truffet tilsammen skal skabe en synergi, som vi vil forstå at
benytte os af.
Vort primære mål er, at vi i endnu højere grad end hidtil
vil bringe det enkelte medlem i fokus. Vi må til stadighed
huske på, at vi er til for vore medlemmer, - ikke omvendt!
Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at bestyrelsen sammen
med de medarbejdere, der trækker det store læs til dagligt,
vil gøre hvad der står i vor magt for, at de medlemmer, som
har behovet, også fremover finde frem til os.
Et andet mål for Søværnets Konstabelforening i den kommende kongresperiode er at skabe grobund for en bedre
kommunikation med vore med- og modspillere rundt omkring. Vore kollegaer – enten de så er medlemmer af SK
eller andetsteds – er bedst tjent med, at de ressourcer der
brændes af i deres fagforening bliver anvendt i bestræbelserne på at få de bedst mulige vilkår i forhold til arbejdsgiveren frem for giftigheder indbyrdes imellem de faglige
organisationer. Det er en kendt sag, at CS og SK på afgørende områder har divergerende syn på sagerne. Det har
vi nu brugt indtil videre 14 år på at fastslå. Spørgsmålet
er, om ikke vi burde overveje at lave en liste over alt det,
vi er enige om i stedet for altid at tale om det vi er uenige
om. Om ikke andet, så til gavn for medlemmerne i de to
forbund.
Når Israel og Palæstinenserne kan finde ud af at mødes og
tale om tingene, burde SK og CS så ikke også kunne gøre
det? Bolden er hermed givet op!

bebudede nedskæringer på 2 milliarder, som 2020-planen
opererer med. Vi forsøger løbende at holde os ajour med
udviklingen og er parate til at hjælpe de af vore medlemmer, der kommer i klemme når og hvis der bliver tale om
personeltilpasninger (som det hedder nu om dage fordi det
lyder for voldsomt at sige fyringer). Vi håber ikke, det kommer så vidt, men skulle det ske, er vi klar!
Endnu et mål for os må være at intensivere serviceudbuddet for vore medlemmer. Jeg tror på, at nogle enkelte virkeligt attraktive medlemstilbud er bedre for vore medlemmer
end en stribe mere eller mindre værdiløse ordninger, som
på papiret ser vældig fint ud, men som i realiteten ikke har
nogen værdi. Jeg anser det for at være en forpligtigelse
for en ansvarlig bestyrelse at turde sige fra – også overfor
medlemmerne – hvis der er noget der ikke er godt nok. Det
er et mål i sig selv at få foretaget denne vurdering i perioden frem til næste kongres.
Vi har endnu et mål. Vi vil bestræbe os på fortsat at være
en af de bedste fagforeninger i forsvaret. Vi er den billigste
– det er dokumenterbart og urokkeligt. Og vi mener også
selv, at vi er en af de bedste. De mange positive tilkendegivelser fra vore medlemmer tyder da også på, at andre deler
vores opfattelse. Denne kolossale medlemstilfredshed vil
vi naturligvis bestræbe os på at fastholde, og – hvis vi formår det – arbejde på at forøge.
Så mål har vi masser af i SK, og vi har også midlerne! Det
er på tide at smøge ærmerne op og tage fat.

Her i Søværnets Konstabelforening er vi meget opmærksomme på de reduktioner, der tegner sig som mørke skyer
over forsvarets himmel. Her tænker jeg naturligvis på de
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På Marinestation København:
Søværnets Konstabelforenings
7. ordinære kongres
31. maj 2011

KONGRES 2011
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Forretningfører og sagsbehandler Bjarne Mørup Olsen på
talerstolen.

Stemningen var høj og vejret godt, da Søværnets Konstabelforening mødtes til den ekstraordinær generalforsamling, som var den syvende i
rækken i foreningens historie.
Der var et pænt fremmøde til kongressen, som
tog det meste af tirsdag d. 31. maj på Holmen i
Marineforeningens lokaler.

Kongresmapperne studeres, og der lægges op til
udveksling af ideer, meninger og valg.

Under kongressen fandt mange følelsesladede
diskussioner sted – diskussioner som viser, at
de personer som er valgt ind i bestyrelsen, har
noget at gøre der, da de i høj grad kerer sig
om foreningen. Som det er i alle fagforeninger
i Danmark for tiden, står også SK overfor et
kæmpe arbejde, men alle på kongressen gav
udtryk for, at det er en sag, man er villig til atkæmpe for og arbejde med.
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Alle i bestyrelsen blev genvalgt på nær tidl. næstformand Kaj Friborg, som
valgte ikke at stille op igen.
i stedet valgtes Ib Skoubo
(tv. i billedet), som du kan
læse om på side 8 her i
bladet.

Fra venstre ses næstformand Ib Skoubo. Herefter bestyrelsesmedlemmerne
Michael Moeskær, Hans Philipsen og Karsten Nielsen.

Ud over diskussioner om nyløn, engangsvederlag,
hvervning, ansættelsesforhold og fremtiden
for foreningen og søværnets
konstabelgruppe, diskuteredes
også fagforeningers rolle i
dagens samfund.
Her ses dirigenten
Jens Ole Nielsen.

Mange
ansattes
holdninger har
ændret sig, når det
kommer til at være medlem af en fagforening – ’for det
går jo godt nok’. Men nogle glemmer
nok hen ad vejen, at der er en grund til,
at tingene går godt nok. Det er nemlig nogens
skyld og de ’nogen’ er de mennesker, der i tidens løb
har kæmpet for fortidens og fremtidens ansatte. Så meget
desto mere grund til fortsat at organisere sig.
Så længe vores overordnede organiserer sig i fagforeninger, bliver
vi også nødt til at gøre det.
6
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Der blev givet håndslag på, at
positiviteten ved kongressen skal brede
sig til hele foreningen.

Formandens afslutningstale ved kongressen kan du læse på side 3 i bladet.

KONGRES 2011
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Præsentation af SKs nye næstformand:

Ib Skoubo
– det der tjener medlemmerne
bedst er, at der snart kommer
nogle resultater.

Hvad fik dig til at stille op som næstformand i SK?
Jeg blev spurgt om jeg havde lyst til det – jeg har
været med i fagforening lige siden jeg startede og
har været tillidsmand og fællestillidsmand på de
forskellige tjenestesteder, jeg har været.
Hvor er du nu?
Nu er jeg i Oplog FRH hvor jeg laver vedligeholdelsesarbejde og assisterer på forskellige enheder,
hvis de har problemer, de ikke selv kan løse. Det
er for mit vedkommende deres radarsystemer og
den slags ting.
Hvornår kom du i søværnet?
Jeg startede i ’79 på Søværnets Grundskole i Auderød og
da jeg var færdig på Holmen som elektronikmekaniker,
som lærling, kom jeg til Færøerne i ’81 og i ’82 kom jeg ned
igen for at sejle Olfert Fisher.
I ’83 kom jeg tilbage til Færøerne – et ophold der kun blev
afbrudt af min svendeprøve i Danmark.
I ’89 gik jeg så ud og læste til elektroniktekniker i Aarhus og
kom tilbage til søværnet i ’90 til Frederikshavn. Derfra kom
jeg til Anholt mens der stadig var værnepligtige der – jeg
var så med til at lukke ned der. Der var jeg både i FRH og
på Anholt, hvor vi skiftede frem og tilbage.
Hvorfor tog du i søværnet i sin tid?
Det var da jeg var færdig med EFG jern og metal så kom
de ud og tilbød en læreplads med forholdsvis god løn. Jeg
tænkte, at det måtte lige være mig, og det var det så. Det
var vældig spændende.
Hvad er din fremtid i søværnet?
Jeg regner da med at blive her til jeg fylder de der 60, 62
eller hvad det nu ender med…
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Hvad er dit håb for SK i fremtiden? Hvad vil du bidrage
med?
Mit håb for fremtiden, eller hvad jeg forventer, er, at vi forbliver som en selvstændig enhed. Dermed ikke sagt, at det
ikke kan være en tættere forening med vores tidligere venner og kolleger eller Flyverkonstablerne for den sags skyld.
Jeg så egentlig gerne, at den her konflikt snart var overstået. Jeg er ikke bange for et bredere samarbejde. Jeg
synes det tjener medlemmerne bedst, at der snart kommer
nogle resultater. Den her tåbelige konflikt skal løses på en
fornuftig måde, så vi får noget medbestemmelse uden at
skulle være underlagt sergenterne, som det var før i tiden.
Jeg er også ret sikker på, at det nok skal lykkes.

Ib
er 49 år
har fire børn i alderen 10 til 28 år
bor sammen med sin kæreste på et mindre landbrug
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ndolé

ndolé – en sejrtur til det afrikanske køkken
I slutningen af 1400-tallet kom portugisiske opdagelsesrejse sejlende til den sydlige del af Vestafrika. Her blev de
overraskede over at finde enorme mængder rejer i floden
Wouri. De blev så lykkelige over at finde denne spise til
at variere den ensformige søkost, at de kaldte stedet Rio
dos Camarões. Det betyder noget i retning af rejefloden.
Det er det land, vi i dag kalder Cameroun, og det er altså
pga. af deres rejer.
Jeg lærte landet at kende under VM i Italien i 1990, hvor
de ukuelige løver, som deres fodboldlandshold kaldes, leverede en spektakulær indsats. Holdets hemmelige våben
var den 38-årige Roger Milla. Den aldrende fodboldspiller
satte adskillige flotte mål ind, der begge blev fejret med
den berømte dans ved hjørneflaget. Her fik jeg som så
mange andre øje og smag for det vestafrikanske landshold og deres farverige stil.
Således var ærefrygten stor, da Danmark skulle møde
den energifyldte trup under VM 2010. Vi vandt lidt heldigt
2-1 i en yderst intens infight. Sejren skyldtes i særdeleshed Dennis Rommedahls fantastiske indsats. Et par dage
gik han under tilnavnet Drømmedahl. Det gik lidt i sig selv,
da vi blev sendt hjem efter et bittert nederlag mod en effektiv japansk formation.
Jeg så den nervepirrende dyst mellem Olsens drenge og
de camerounske løver hos en af mine venner. Han har
den meget sympatiske tradition at lave mad fra modstanderholdet, når Danmark spiller landskamp. Således står
den på Janssons Fristelser, når vi møder arvefjenden, og
Currywurst, når tyskerne kommer på besøg. Det er da
fairplay! Men jeg var spændt på, hvad han ville servere
10

til kampen mod Cameroun, da det afrikanske køkken
ikke er noget, der bliver dyrket på den danske madscene.
Min ven serverede en meget original ret: Ndolé. Det
er den camerounske nationalret og findes – som alle
nationalretter – i et utal af variationer. Ndolé er i sin
grundessens en krydret sovs baseret på bitter leaves jævnet med jordnødder. Der krydres heftigt med
hvidløg og chili. Sovsen fungerer både som basis for
oksekød, gedekød eller fisk. Kombinationen mellem
det stærke fra chilierne, det friske i de grønne blade
og den fede nøddesmag er original og inviterer til en
videre granskning af det afrikanske køkken.
Jeg har arbejdet lidt videre med ndolékonceptet, og
her får I en version med rejer og spinat. Den er ikke
særlig ortodoks, men snarere et sammenstød mellem det danske og afrikanske køkken i analogi til hin
fodboldkamp. Hvem der vinder, må du selv afgøre.
Betragt blot opskriften som hyldest til den dynamiske
afrikanske fodbold og som opfordring til alle om også
at søge inspiration i det afrikanske køkken!
Til denne gryderet er ris det ideelle tilbehør til at suge
sovsen op med, men er man modig og vil køre den
afrikanske stil, så skal der fufu på bordet. Det er en
slags grød lavet på kulhydratholdige rødder. Konsistensen er meget speciel og minder mest af alt om
modellervoks. Børnene vil elske fufu, og du kan godt
droppe enhver form for ‘du må ikke lege med mad’formaninger. Sæt dem hellere i gang med at lave en
skulptur af Roger Milla.
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Ndolé med rejer og spinat
500 gram rå tigerrejer med skal
2 løg
4 fed hvidløg
Frisk chili efter smag
Frisk ingefær efter smag
Olivenolie
2 dåser tomat
500 gram frossen spinat
5 store spsk. jordnøddesmør (ca. 150 gram)

• Pil rejerne, og kog skallerne et kvarter i et par deciliter
vand i en lille gryde.
• Hak løget, og steg det ved jævn varme i 10 minutter.
Tilsæt så finthakket hvidløg, chili og ingefær.
• Kom tomat og rejefonden ved og lad det koge 5 minutter.
Kom så spinaten i, og lad det simre i et kvarters tid.
• Tilføj jordnøddesmør og kog godt igennem. Til sidst varmes rejerne i retten 3 minutter.
• Så serveres der – gerne til en afrikansk fodboldkamp
eller til tonerne af en vuvuzela!

velbekomme!

kommentarer og spørgsmål
modtages gerne:
jonatanleer@hotmail.com
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5. maj i Aarhus
’Her er London.
Vi gentager: Montgomery
har i dette øjeblik meddelt,
at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og
Danmark har overgivet sig’
Sådan lød ordene i radioen om aftenen
d. 4. maj 1945, da BBC’s danske redaktion i London bekendtgjorde, at 2.
Verdenskrig var ved sin ende. Næste
morgen, d. 5. maj, trådte tyskernes kapitulation i kraft, og Danmark var atter frit.
Mange steder i landet mindes man
stadig den forhadte krig, enten ved f.eks.
at sætte lys i vinduerne om aftenen eller ved at samles forskellige steder. Et
af de steder, hvor man samledes d. 5.
maj 2011 var på Åboulevarden i Aarhus,
hvor der er opstillet et monument for de
i krigen 1940 – 45 omkomne danske
sømænd. Statuen er udført af billedhugger Johannes Hedegaard og blev
afsløret d. 4. maj 1952. Bag rejsningen
af mindesmærket står Aarhus Marineforening, Aarhus Havnevæsen samt Aarhus
kommune.
Til denne 5. maj var SK til stede ved den årlige kransenedlæggelse, hvor en del personer deltog. Heriblandt
var Aarhus’ viceborgmester, Søfartens Ledere, Politime-

steren, Maskinmesterforeningen, et par repræsentanter
for SOK, Aarhus Sømandshjem og selvfølgelig Aarhus
Marineforening der efter kransenedlæggelsen bød SK
indenfor i de hyggelige lokaler, der lægger ramme om
Marineforeningen.

Følget på vej over
Åboulevarden til
statuen.

Fra Aarhus
Marineforenings
lokaler.
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Tekst på statuens sokkel:
1940 1945
Da Danmark faldt
For fjendemagt
Blev du vor friheds
Første vagt
Og evigt synger
Blæst og sø
Uselvisk daad
Skal aldrig dø

Aarhus' viceborgmester
Rabih Azad-Ahmad

De fremmødte samledes i en halvcirkel
foran monumentet
der afbilleder en
nøgen mand i rask
gang med retning
mod selve havnen og
havet, der ikke ligger
mere end et stenkast
væk. Én efter én
trådte kransebærerne frem og lagde
kransen for foden af
monumentet, mens
tilskuernes uniformskasketter eller anden
hovedbeklædning
ærbødigt blev holdt
under armen.
Efter højtideligheden
bød Aarhus Marineforening som sagt
indenfor til en lille
forfriskning. Marineforeningen holder
til huse ved Aarhus
Havn og har omkring
200 medlemmer. Der kommer hele tiden nye medlemmer til, og for nylig er der også begyndt at komme yngre
medlemmer blandt de gamle søulke i Marineforeningen.
En del af dem, fortalte formanden for Marineforeningen,
Kai Berg, kommer fra ESBERN SNARE, som er Aarhus
bys og Aarhus Marineforenings adoptionsskib.

Aarhus Marineforening
Marinestuen
Kovnogade 2 – 8000 Aarhus C
aarhusmarineforening.dk
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SK-stafetten

Seks skarpe til CH SOK KA Finn Hansen
– Af Anja Poulsen og Bjarne Krogh-Pedersen

SK-stafetten er en serie, der startede i april-nummeret, hvor Bent Bøgsted MF var første
offer. Stafetten består af seks spørgsmål, som vi stiller til en person, som er aktuel eller
som kan være interessant for vore læsere at kende til.
Denne gang er stafetten havnet hos CH SOK KA Finn Hansen og herfra giver vi den videre til formanden for CO-Søfart og for Dansk Metals Maritime Afdeling Ole Philipsen.

Blandt de ansatte i vort utroligt dygtige musikkorps – Tamburkorpset – er der af og til behov
for at få mulighed for at leje sig ind i Nyboder
med kort varsel. Kan og vil du gøre ’et eller
andet’ så musikerne rykkes op i en højere prioritering og dermed kommer et trin længere frem
i køen?
’Jeg har ikke i min stilling indflydelse på den prioritering
FBE gennemfører over de respektive lejemål af forsvarets
boliger. Jeg er bekendt med problemstillingen vedrørende
nyansættelser i Tamburkorpset og behovene for adgang
til lejeboliger i et i forvejen presset lejemarked. Foreløbig
er der fundet løsninger ved en direkte dialog mellem Tamburkorpset og FBE.’

I aprilnummeret af SKnyt havde vi på side 13 en
artikel, der bl.a. handler om Smiley-ordningen
på spisesteder. Det er en naturlig ting på f.eks.
søværnets cafeterier i land, ligesom det er et
krav på civile skibe eller færger. Hvad er din
holdning til, at smiley-ordningen indføres i
søværnets sejlende enheder til afløsning af den
praksis, som har hersket ’siden Tordenskjolds
dage’, hvor det er skibets læge eller sanitten,
der laver hygiejnetjek i kabyssen?
’Jeg mener ikke, at Smiley-ordningen, som vi kender den
fra fødevare- og restaurationsbranchen hører hjemme på
de sejlende enheder. På landtjenestesteder og cafeterier
gennemfører Fødevarestyrelsen kontrollen. Det er straks
vanskeligere at få Fødevarestyrelsen ud om bord på vores sejlende enheder. Det giver for mig ikke rigtig mening,
da muligheden reelt kun er tilstede, når skibene ligger i
havn, og hvor kabyssen ofte er lukket.
For udenforstående kan det godt se ud som om, at søværnet kontrollerer sig selv, når vi lader skibets læge og
eventuelt en sanit, gennemføre kontrollen. Det er dog min
klare opfattelse, at kontrolfunktionen virker, og at søværnets enheder i dag har en ordentlig hygiejne om bord.’
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SK-stafetten
Med de besparelser, der blev varslet i forbindelse med regeringens forslag, kaldet Reformpakke 2020, ligger der en reduktion på forsvarsbudgettet på to milliarder. Tror du selv på, at
vi nogensinde får den tredje fregatbesætning,
som jo allerede ved det seneste forsvarsforlig
blev lagt i mølposen? Og hvis vi ikke gør, hvad
skal vi så med den tredje fregat?

Du kender naturligvis til organisationsstriden
mellem SK og CS, der bl.a. drejer sig om konstabelgruppens ret til at forhandle deres egne
løn og tillæg. Hvordan kan du undgå at blive
en part i denne strid, og har du ideer til eventuelle tiltag, som kan løse op for denne gordiske
knude?
’Som chef for Søværnets Operative Kommando er jeg
ikke en part i den sag. Jeg håber dog, at parterne finder
en løsning, der tilfredsstiller alle.’

’Hvis de varslede besparelser på to milliarder gennemføres, så er det i hvert fald ikke blevet nemmere at få den
tredje fregatbesætning. Men det er for tidligt at sige, hvad
besparelserne mere præcist kommer til at betyde, idet der
udestår en række politiske og militære overvejelser.
Den tredje fregat kommer stadig til at udgøre en væsentlig del af forsvarets kapaciteter og vil indgå i den rotation
af operative enheder og enheder til eftersyn, som altid
finder sted.'

Fortsættes næste side -->
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SK-stafetten
Riget fattes penge, og ikke mindst forsvaret.
Dette er medvirkende til nogle rationelle løsninger indenfor uniformsområdet, hvilket lyder
meget fornuftigt. Imidlertid har det medført en
kraftig reduktion i udvalget af sikkerhedsfodtøj,
som – alt andet lige – betyder forringelser for
personellet. Vil du tage initiativer, som kan lede
søværnet tilbage på rette vej, og i givet fald,
hvilke?
’Mig bekendt betyder de fremtidige rationelle løsninger
ikke forringelser for vores ansatte, snarere tværtimod.
FKO har nedsat en projektgruppe som generelt ser på
hele beklædningsområdet med henblik på at kunne gennemføre besparelser, uden at det nødvendigvis betyder
forringelser.
Tidligere kunne søværnets ansatte vælge imellem to typer af sikkerhedsfodtøj, nemlig sikkerhedssko eller sikkerhedssandaler. Det valg har ansatte også i dag. Herudover
er der tilført en mulighed for valg af en sikkerhedsstøvle.
Så set alene ud fra valgmulighederne, så mener jeg, at
der er tale om forbedringer.’

... fortsat

De danske rederier har slået på tromme for
muligheden for at få danske soldater med som
beskyttelse af danske skibe under sejlads i
piratfyldte farvande, frem for at skulle hyre
private vagtkorps – danske eller udenlandske
– til at sejle med som bevæbnede vagter. Rederierne har oven i købet tilbudt, at det skal blive
omkostningsneutralt for forsvaret, så hvornår
skal vi af sted?

’Foreløbig har Forsvarsministeren afvist at lade Forsvaret
indgå som beskyttelsesvagter på danske handelsskibe.
Derfor er der ingen grund til, at danske soldater pakker
rygsækken for at påmønstre handelsflåden som beskyttelsesvagter. Det er ikke en opgave for forsvaret.’

FAKTABOKS
Kontreadmiral Finn Hansen, Chef for Søværnets Operative Kommando (SOK), hvor han tiltrådte
1. september 2010.
Født 16. maj 1957.
Bor i Fredensborg, hvor hans hustru driver Falkonergården.
Har tidligere været chef eller næstkommanderende på sejlende enheder som f.eks. torpedobåd, korvet og inspektionsskib. I årene op til sit nuværende job var han chef for Forsvarets Materieltjeneste
(FMT) og – senest – chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
Begyndte i søværnet som værnepligtig i 1976.
Er benådet med Kommandørkorset af Dannebrogsordenen og er blevet tildelt Hæderstegnet for god
tjeneste ved Søetaten (Holmens Hæderstegn).
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Søværnnets Konstablers
Seniorklub
Søværnets Konstablers Seniorklub (SKS) afholder årsmøde

onsdag d. 28. september 2011 kl. 1800.

Mødet holdes i Marineforeningens lokaler på Holmen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde fire uger før
årsmødet.
SKS er vært ved efterfølgende spisning.
Tilmelding senest 28. august 2011 til Hans Philipsen. Tlf.: 20105616

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indmeldelse i Søværnets Konstabelforening
Fornavn(e): ____________________________
Efternavn: _____________________________
Tjenestested / enhed: _____________________
Postnummer og by: ______________________
MA-nummer: __________________________
CPR: _________________________________
Kontonummer til PBS-betaling:
Reg.:_______ Kontonr.: __________________
Sendes til Søværnets Konstabelforening, Mose Alle 13, 2610 Rødovre
Indmeldelse kan også foretages via www.maks.dk
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faglige sager
og noter

Af Bjarne
Mørup
Olsen

Disciplinarnævn
Vi har tidligere beskrevet sagen om et medlem som blev
tildelt en misbilligelse for ikke at være mødt til et kursus,
som var planlagt afviklet i en hjemmeperiode.
Da medlemmet ikke rettidigt modtog mødebefalingen var
det hans opfattelse, sammen med den information han
havde fået på skibet, at kurset var aflyst.
Medlemmet blev indberettet og ikendt en misbilligelse,
hvilket han ikke accepterede og sagen blev anket til disciplinarchefen, som efter yderligere undersøgelser (naturligvis) fastholdt afgørelsen.
Da vi ikke mente at eskadren havde undersøgt sagen tilstrækkeligt blev sagen anket til Disciplinarnævnet, som nu
14 måneder efter hændelsen er blevet afgjort til fordel for
vort medlem.
Disciplinarnævnet finder at det ikke er bevist at vort medlem har modtaget fornøden information om at han skulle
deltage i kurset.
Medlemmet har derfor ikke udvist et forhold der giver
grundlag for at ikende ham en tilrettevisning.
Det idømte disciplinarmiddel ophæves.
Det kan altså betale sig at holde på sin ret selv om man
risikerer en tur gennem hele den militære mølle.
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Fridøgnsbank
Et af vore medlemmer havde ønsket at indgå aftale med
FPT om fridøgnsbank med henblik på en seniorordning.
Tjenestestedet var særdeles uvillige til at hjælpe ham med
at få udarbejdet og videresendt aftalen så FPT kunne underskrive den.
Medlemmet henvendte sig til kontoret og vi kontaktede
hans tjenestested, med det glimrende resultat at de langt
om længe fik sat arbejdet i gang.
Vort medlem har nu en ”fridøgnsbank” som han efter gældende aftaler har ret til.
Det er irriterende at sådanne sager ikke bare ekspederes videre af myndighederne, når ordningen eksisterer, er
det naturligvis fordi den skal bruges , selv om man nogle
gange får mistanke om at nye tiltag udelukkende indføres
for at genere myndighederne.
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faglige sager
og noter

Bortfald af bonusordning
Forsvarets Personeltjeneste og CS har indgået en ny Organisationsaftale og som alle andre steder indenfor statens område var der ingen penge at forhandle om.
I stedet er man blevet enige om at afskaffe bonusordningen og erstatte denne med arbejdsmarkedspension.
Ændringen træder i kraft fra 1. juli 2011, så alle der ansættes efter denne dag vil optjene arbejdsmarkedspension
når de har været ansat i 18 måneder.

Efterbetaling af bonus
Et medlem havde sammenlignet sin lønseddel med en kollegas og stillede nogle spørgsmål om bonus og arbejdsmarkedspension.
SK kiggede på sagen og det viste sig at han ikke var blevet overført til arbejdsmarkedspension, men stadigvæk
var på bonusordning.

Ansatte der er omfattet af bonusordningen vil i marts 2013
blive overført til arbejdsmarkedspensionsordningen og indestående på bonuskontoen frigivet.
Man kan dog allerede vælge at overgå til arbejdsmarkedspension fra 1. juli 2011, det skal dog varsles tre måneder
inden man ønsker at overgå.

Ved nærmere undersøgelse viste det sig også at medlemmets bonusopsparing var sat i gang et år senere end den
skulle have været.
Vi kontaktede FPT som derefter fik redt sagen ud så han
nu modtager de korrekte ydelser.
Derudover fik han udbetalt et større beløb som erstatning
for den manglende bonusudbetaling.
Denne sag er endnu en påmindelse om at man skal huske
at kontrollere sin lønseddel.
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KONKURRENCE – vind en bog!
...så' der sommerlæsning, sømand!

Operation Mincemeat
- den døde spion der ændrede Anden Verdenskrig
En spektakulær vildledningsmanøvre under 2. Verdenskrig
gik ud på at overbevise tyskerne om, at de allierede ikke
ønskede at angribe Sicilien men Grækenland. Den snedige
plan involverede en falsk britisk agent, som adskilte sig fra
alle andre agenter på et væsentligt punkt: han var død!
Læs i Operation Mincemeat om hvordan en berømt retsmediciner, en guldgraver, en opfinder, en ubådskaptajn og en
smuk sekretær iscenesatte en død vagabond fra Wales som
agenten, der førte tyske spionchefer bag lyset. Historien er
langt ude, men ikke desto mindre er den sand.
Operaton Mincemeat
Ben Macintyre
Thaning & Appel
441 sider
kr. 250,Vind bogen: sms bog1 til 22 95 94 44

Sidste frist for deltagelse i lodtrækningen
er 25. juli
Kampen på Havet
- Danske søfolk under Anden Verdenskrig
Der ligger tydeligvis et meget stort researcharbejde til
grund for Christian Tortzens bog Kampen på Havet, som
handler om de danske søfolk under 2. Verdenskrig. Tortzen er historiker med speciale i den danske handelsflåde
under krigen og det fornægter sig ikke. Bogen er spækket
med fotos, uddrag af dagbøger og kort. Bogen omhandler
de danske søfolks samlede historie i de allieredes tjeneste,
og man kommer rundt om mange forskellige skibe, årstal,
beretninger og personer – alt sammen fortalt, så man får et
indtryk af de politiske beslutninger, der herskede og blev
taget på daværende tidspunkt.
Interesserer du dig for krigshistorie og søfart, vil bogen
nok være noget for dig.
Christian Tortzen
Kampen på Havet – danske søfolk under Anden Verdenskrig
Informations Forlag
379 sider
kr. 349, Vind bogen: sms bog2 til 22 95 94 44

Vinderne får direkte besked, og bogen bliver tilsendt
20
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Så er det snart ferietid

... men hvor
skal ferien holdes?

Det behøver ikke nødvendigvis være være en bekostelig affære og en rejse sydpå, hvis man skal holde
ferie i sus og dus...
Hvad med en tur til Prag? Er du medlem af Søværnets Konstabelforening og samtidig forsikringstager i
Tjenestemændenes Forsikring, har du en oplagt mulighed for at leje dig ind i en dejlig ferielejlighed, der
ligger tæt på Prags centrum: 10 minutters gang derfra
og placeret så højt, at der er en fantastisk udsigt. Lejligheden er det rene luksus med sine to etager, der er
indrettet med designermøbler og andet grej, der ikke
ser nogen konkurrence fra andet, man ellers finder
rundt om i ferielandet.
Lejligheden er udstyret med elevator, der går direkte
fra parkeringskælderen under lejlighedskomplekset
og op tredje sal, hvor lejligheden ligger med sine tre
dobbeltværelser, køkken, entre, to badeværelser og
stue med tilknytning til en stor altan. Prisen for at
leje lejligheden en uge er 3.500 kroner – en lille pris
for sådan et feriepalads, der ligger så godt placeret.

Her ses luksuslejligheden i Prag udefra.
Nederst afbilledet er en af stuerne.
Slå til før din kollega og få en fed ferie!

Er du ikke til udlandet og lejlighed, hvad så med et
smut til enten Blåvand eller Kalundborg? Her har SK
nemlig tilknytning til to sommerhuse, som medlemmerne kan leje. Som det gælder for at leje lejligheden
i Prag, skal man også være forsikringstager i Tjenestemændenes Forsikring for at kunne leje sommerhuset
i Blåvand – det er ikke nogen betingelse for at kunne
leje sommerhuset i Kalundborg.
Du kan leje disse sommerresidenser ved at henvende
dig til SKs kontor eller via hjemmesiden.
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Mindeord

af formand Bjarne Krogh-Pedersen

Vinni er ikke mere.
Den 21. maj måtte Vinni Nielsen give op efter
lang tids sygdom. Vinni gik på pension da hun
sidste sommer fyldte 65 år, og kunne da se tilbage på et langt og virksomt arbejdsliv, de sidste mange år hos os i Søværnets Konstabelforening.
Vinni efterlader et stort tomrum, hun har jo ellers været her altid. Hun har været vort omdrejningspunkt og har været inspirator og indpisker
for både formand og bestyrelse. Hun var en rigtig god kollega og en sød og dejlig ven. Der er
ingen tvivl om, at Vinni vil blive savnet mange
gange i årene fremover.
Det var CS-Søværnets legendariske formand,
Bjarne Johansen, der i sin tid ansatte Vinni. Først
som hans sekretær i CS’ Miljøinstitut og senere
som vores gruppesekretær i CS-Søværnet. Det
var helt tilbage i starten af 1980’erne og hun har
loyalt og trofast fulgt os lige siden.
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Da CS-Søværnet blev delt i tre, hvor konstabelgruppen fortsatte som Søværnets Konstabelforening, var det naturligt for Vinni at følge med
herover. Hun havde et stort socialt engagement
og talte altid de svages sag, så da CS løb fra sine
løfter om at lade SK overtage aftaleretten var
Vinni helt selvfølgeligt på konstablernes side.
Og her var hun så lige indtil det sidste.
De seneste par år var Vinni meget syg af kræft.
Lægerne gav hende ikke lang tid at løbe på,
men hendes humør og hendes ukuelige gå-påmod lagde mange dage oveni lægernes afmålte
tid. Men hver gang vi mødtes kunne vi godt se,
at det gik den gale vej, og den 21. maj var det
forbi.
Vi vil altid huske tilbage på Vinni med varme følelser, - hun var en ener og hun vil blive savnet.
Æret være Vinni Nielsens minde.
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Tillidsmænd og kontaktpersoner
1. ESKADRE
FTM
Karsten Nielsen
mobil: 40 53 84 85
karsten-soh@hotmail.com
1 ESK STAB
Erland Kramme Krogsgaard
tlf-tj.: 99 22 14 36
1esk-psf112@mil.dk
THETIS
Kim Jensen
mobil: 20 89 14 03
VÆDDEREN
Peter Koch Møller
mobil: 61 71 15 96
pkmoeller@hotmail.com

2. ESKADRE
FTM / ABSALON
Nicolai Mallng
tlf-tj.: 99 22 22 71

Knud Rasmussen
Mobil: 40 84 19 30

ESBERN SNARE
Karl-Erik Andersen
mobil: 21 82 26 06
k-ea@post8.tele.dk

Achim Jensen
mobil: 60 60 21 66
achimjensen@gmai.com

KNUD RASMUSSEN
Vacant
METTE MILJØ
Jens-Peter Janum
tlf-tj.: 41 30 99 15
GUNNAR THORSON
Benny Jacob Nielsen
tlf-tj.: 41 30 99 05
benny.nielsen@hotmail.com
MARIE MILJØ
Keld Kroman
tlf-tj.: 58 30 85 93
fam.kroman@stofanet.dk
GUNNAR SEIDENFADEN
Ole Lützen Jensen
tlf-tj.: 58 30 85 92
DIANA
Nicolai Thomsen
mobil: 22 52 32 25
nemus@sol.dk
NAJADEN
Jannik T. Larsen

OPLOG FRH
FTM
Ib Skoubo
tlf-tj.: 40 41 37 61
ib@skoubo.eu

mortenwallinjensen@gmail.com

COMCEN
Ella M.B. Madsen
tlf-tj.: 40 15 28 28

ellabaghmadsen@hotmail.com

HVIDBJØRNEN-B
Jan Nolsøe Stenberg
mobil: 00298 50 35 02
TULUGAQ
Niels Clausen-Nielsen
mobil: 29 43 48 25
phen-niels@3mail.dk

MOC S

SØLØVEN
Vacant
VIBEN
Morten Wallin Jensen
mobil: 30 29 19 25

OPLOG KORSØR
FTM
André Borre
tlf-tj.: 58 30 83 66
COMCEN
Michael Moeskær
mobil: 28 51 89 53
mhj@maks.dk
TKA
Vacant

RVA
Bjarne Krogh-Pedersen
tlf-tj.: 99 22 11 08
mobil: 40 75 35 15
SLEIPNER
Egon Andersen
tlf-tj.: 51 22 76 18
FIIN: OLSF-4300F
Kørsels- og
transportelementet
Johnni Møllnitz
mobil: 22 45 99 62
jlm@mil.dk
Lærlingekontakt
Thomas Andreasen
tlf.: 23 69 74 92
thomasand@live.dk

MOC N
FTM
Peter Emborg
mobil: 61 67 16 05
MUS HELLEBÆK
Jens Holm Hejlsø
tlf-tj.: 49 70 90 43
jens@hejlloe.dk
MUS FØLLESBJERG
Laust K. R. Jensen
tlf-tj.: 62 56 20 90

FMT

RESERVEPERSONEL

MILITÆRPOLITIET
KØBENHAVN
Vacant

SØVÆRNETS SPECIALSKOLE

KØBENHAVN
Olav Borre
tlf-tj.: 32 66 45 00

FTM
Hans Philipsen
mobil: 20 10 56 16
hp@maks.dk

SØVÆRNETS
OPERATIVE
KOMMANDO
Vacant

FORSVARETS
PERSONELTJENESTE
Teddy Ole Petersen
tlf-tj.: 32 66 54 86

GRØNLANDS
KOMMANDO
Vacant

SØVÆRNETS
SERGENT- OG
GRUNDSKOLE

Heini René Jensen
tlf-tj.: 99 22 17 60
ssg-uds208@mil.dk

VÆRKSTEDSOMRÅDE
BRØDESKOV
Klaus Nørager
tlf-tj.: 25 38 48 36
klaus@mil.dk

CIS SQUADRON FINDERUP
Kaj Friborg
tlf-tj.: 89 25 52 91
mobil: 40 58 81 80
kf@maks.dk

FLYVEVÅBNETS OG
SØVÆRNETS
HELIKOPTORTJENESTE
Jan Lyngsøe
mobil: 25 51 18 88
csw-e80ca011@mil.dk

OBS

Henvend dig til din lokale SK-repræsentant, hvis du skulle få problemer
Evt. rettelser til denne side bedes mailet til sk@maks.dk, eller indtelefoneret på 33 45 46 47 til kontoret.
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Oplev det spændende liv til søs
– hjemme!
Har du ønsket altid at leve et liv til søs, kan du nu få det ønske opfyldt ved
at følge disse simple anvisninger:
1. Køb en gammel gummiged, mal den grå og lev i den seks måneder i træk.
2. Træk alle ledninger og rør i dit hus uden på væggen.
3. Pump 10 cm ulækkert, snasket vand ind i din kælder og pump det så ud igen,
gør rent og mal kælderen grå.
4. Foretag en ugentlig adskillelse og eftersyn af din plæneklipper.
5. Mandage, onsdage og fredage skruer du din vandtemperatur op til 50 grader.
Tirsdage og torsdage skruer du den ned til fem grader. Lørdage og søndage
oplyser du din familie om, at de har brugt for meget vand i løbet af ugen, og at
det derfor ikke vil være muligt at tage bad.
6. Hæv din seng til 20 cm fra loftet.
7. Få din svigermor til at skrive alt det ned, hun skal lave dagen efter. Du skal
derefter stå i hendes baghave næste morgen klokken seks og læse det hele
højt.
8. Spis den stærkeste mexicanske mad, du kan skaffe, tre dage i træk. Lås
derefter badeværelsesdøren i tolv timer, og hæng et skilt på døren, hvor der
står LUKKET.
9. Sid i din bil og lad motoren gå i fire timer, før du kører
nogen steder hen. Dette for at sikre, at motoren er ordentlig varmet op.
10. Tøm alle skraldespande og papirkurve i dit hus og
fej din indkørsel tre gange om dagen, uanset om det er
nødvendigt eller ej.
11. Mal hele dit hus en gang om måneden.
12. Bed din nabo indsamle al din post i en måned samtidig med at han tilfældigt mister hvert femte brev.

Uddrag fra bogen 'Helt ude i skoven på hærens mark
– flere skrøner og facts fra den militære verden' af Bo R. Klinge.
Bogen kan købes via forlaget Haase på www.haase.dk til 99 kr.
Søværnets Konstabelforening
Mose Alle 13, 2610 Rødovre
Tlf.: 33454647 - 36365585 Fax: 36365580
sk@maks.dk - www.maks.dk

Sekretariatet
Bjarne Mørup Olsen, forretningsfører
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A-kasse - "min A-kasse" (ex STA)
Ramsingsvej 28 A, 1. sal,
2500 Valby
Tlf.: 70 12 37 82 - Fax: 38 17 82 49
minakasse@minakasse.dk
www.min-a-kasse.dk

Bestyrelsen
Bjarne Krogh-Pedersen, formand
Ib Skoubo, næstformand
Hans Philipsen, bestyrelsesmedlem
Karsten Nielsen, bestyrelsesmedlem
Michael Moeskær, bestyrelsesm.
Nikolaj "Nemos" Thomsen, bestyrelsesm.
Jens Peter Janum, bestyrelsesmedlem

