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Kære medlem  
 
Foreningen håber at du og din familie er kommet godt ind i det nye år og at 2011 bliver et godt år for 
jer. 
 
Som du ved, fusionerer DSRF her sidst i januar med Dansk Metal og bliver fremover til Dansk Metal 
Maritime Afdeling, en afdeling som består af det tidligere Metal Søfart og Dansk Sø-Restaurations 
Forening. Alle ansatte som du kender i DSRF fortsætter som ansatte i DMMA i samme funktion som 
hidtil. DMMA er også medlem af CO-Søfart, som DSRF var det. 
 
Det har været ønsket fra DSRF’s bestyrelse at fusionen skulle ske så ubemærket og med så få ændringer 
som muligt for medlemmerne af DSRF, desværre er dette ikke lykkedes helt. 
 
Som led i fusionen skal Dansk Metal fremover opkræve foreninges/forbunds kontingentet hvorfor I alle 
har fået en opkrævning for januar 2011 på dette fra Dansk Metal. Desværre kan man ikke overføre PBS 
tilmeldinger fra en forening til en anden og du skal derfor nytilmelde dit foreningskontingent til PBS, 
hvis du bruger dette. 
Du kan også maile dit cprnr., Regnr. og kontonr. til ch@co-sea.dk og så tilmelder vi via 
medlemssystemet. 
Det er desværre en ulejlighed som vi må bede dig om at gøre dig. 
 
Dansk Metal har også på sin opkrævning opkrævet en betaling på 41,50 kr. til dækning af 
fritidsulykkesforsikring. Dette er en fejl da du som medlem af DSRF fra før 31. december 2010 
automatisk omfattet af DSRF gamle (og for dig gratis) heltidsulykkesforsikring. 
Du kan derfor undlade at betale disse 41,50 kr. og fratrække dem i total beløbet på din opkrævning. 
Dansk Metal vil dog gerne have at man fravælger denne forsikring skriftligt, hvorfor du bedes udfylde 
vedlagte fravalgsblanket og returnerer denne. Du kan også maile til ch@co-sea.dk og angive cprnr., 
navn og skrive at du ikke ønsker at betale til fritidsulykkesforsikringen. Har du ikke mulighed for at 
maile kan du ringe til os og bede om at få lavet en telefonrapport på fravalg af forsikringen. 
Igen skal vi beklage at vi må bede dig gøre dig ulejlighed.  
 
På den positive side kan vi oplyse dig om at du fra 1. januar 2011 er omfattet af Dansk Metals 
gruppelivsforsikring helt gratis, du kan læse mere om dette i vedlagte information. 
 
Din opkrævning til a-kasse og efterløn kører som hidtil og opkræves af CO-Søfart/DSRF til ”Min A-
Kasse”. Kontingentet til Min A-kasse er steget med 15,00 kr. og efterlønsbidrag er steget med 8,00 kr. 
pr. 1/1 2011. Kontingent til DSRF/DMMA er så vidt muligt forsøgt holdt i bero, der kan dog for enkelte 
være tale om en mindre stigning på maks. 10,00 kr.  
 
Igen skal jeg på foreningens og egne vegne beklage at fusionen ikke er gået helt så smertefrit som vi 
havde håbet og du har fået ekstra, unødvendig ulejlighed. Vi håber at du kan tilgive dette. 
 
Hvis du måtte have spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. 
 

Med venlig hilsen 
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