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Referat af Bestyrelsesmøde 1/20 
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Til stede  
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Hans Sønderskov Uhrenholt og Hanne Lindberg Greisen 

 

Tilhører 

Karin Olsen 

 

Fra administrationen  

Niels Bonø og Camilla Brochstedt (referent). 

Dagsorden 

Fælles punkter med Mejeribrugets Uddannelsesfond – Funktionæroverenskomsten: 
 

1 Årsrapport for 2019 

 

2 Orientering fra Arlas koncernuddannelsesudvalg 

Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten: 

 

3 Formalia 

3.1    Godkendelse af dagsorden 

3.2    Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 2/19 

3.3    Orientering om bestyrelsesmøde 2/20 

 

4       Status for Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten 

4.1    Status indbetalinger og beholdning 

4.2    Status udbetalinger 

4.3    Status på størrelsen af deltagerbetaling for AMU-kurser 

4.4    Omfanget af fjernundervisning under corona-krisen og situationen hos udbyderne 

 

5      Opfølgning OK2020 

5.1   Optrapning af fondsbidrag 

5.2   Efter- og videreuddannelse 

5.3   Uddannelse i forbindelse med afskedigelse 

5.4   Uddannelse af ufaglærte chauffører 

 

6     Tilskud fra Mejeribrugets Uddannelsesfond 

6.1  Overblik gældende satser 

6.2  Genberegning af tilskudssats 

 

7      Skills 



Referat af – Bestyrelsesmøde 1/20 i Mejeribrugets Uddannelsesfond – Fællesoverenskomsten. 2 

 

7.1   Evaluering af Skills 2020 

7.2   Regnskab for Skills 2020  

7.3   Medlemskab af Skills Denmark 

7.4   Eventuel deltagelse på Skills i Fredericia 2021 

 

8      Evaluering af akademimodul Kommunikation i praksis  

 

9      Orientering om aktiviteterne i MUU 

 

10    Orientering om projekt ’Uddannelsesmuligheder i mejeribranchen’. 

 

11    Status for Mejeribranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Fællesoverenskomsten 

11.1 Ørestigning pr. 1. juli 2020 

 

12    Eventuelt 

 

Fælles punkter med Mejeribrugets Uddannelsesfond – Funktionærover-

enskomsten: 

 

Peter Kaae Holm bød velkommen til mødet og sagde, at det ligesom sidst, er aftalt med for-

mandsskabet, at dagens møde indledes med nogle fælles punkter med Mejeribrugets Uddan-

nelsesfond – Funktionæroverenskomsten. Så punkt 1 og 2 er fælles, mens punkt 3-12 alene er 

for Mejeribrugets Uddannelsesfond – Fællesoverenskomsten.  

 

Nils Juhl Andreasen foreslog, at der under fælles punkterne med Fællesoverenskomsten 

blev tilføjet et punkt om at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan se på de forskellige reg-

ler og procedurer for udbetalinger fra fonden. 

 

Punkt 1 Årsrapport 2019 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Niels Bonø, som introdu-

cerede materialet og blandt andet fremhævede: 

 

› Der er vedlagt en årsrapport for 2019 for Mejeribrugets Uddannelsesfond samt specificering 

på de forskellige overenskomstområder. 

› Årets resultat er et samlet underskud på 6.067 t. kr. 

› Årets resultat for Fælles- og Chaufføroverenskomsten er et samlet underskud på 5.828 t. 

kr. 

› Den samlede egenkapital er pr. 31. december 2019 på 20.903 t. kr. 

› Den samlede egenkapital for Fælles- og Chaufføroverenskomsten er pr. 31. december 2019 

på 18.923 t. kr. 

› Årsrapporten bliver ikke offentliggjort og skal heller ikke sendes til offentlige myndigheder, 

men bliver alene sendt til de organisationer, som har etableret fonden. Det vil sige: 

› Mejeribrugets Arbejdsgiverforening/DI 
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› 3F Den Grønne Gruppe 

› Fødevareforbundet NNF 

› HK/Privat 

Lars Gram sagde, at det var positivt, at pengene i fonden ikke længere blev samlet til 

bunke, med nu i stedet kommer ud, hvor de gør gavn.  

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet. Begge underskrives elektro-

nisk efter mødet. 

 

 

Punkt 2 Orientering fra Arlas koncernuddannelsesudvalg 

 

Peter Kaae Holm gav ordet til Hans Uhrenholt som gav en mundtlig orientering fra Arlas kon-

cernuddannelsesudvalg: 

 

› Pga. corona-krisen forventer Arla, at forbruget vil blive reduceret med 2,2 mio. kr. Lige 

nu er 23 kurser udsat svarende til 1314 kursusdage og 334 kursister.  

› Det mest populære kursus er Professionel Konflikthåndtering og dernæst kommer kurset 

Kommunikation og Konflikthåndtering. 

› 50 pct. af de gennemførte kurser i Arla er faglige kurser, 30 pct. er kurser i personlig 

udvikling, 13 pct. er IT-kurser og 7 pct. er sprogkurser.  

› Gennemsnitsalderen blandt kursisterne er 44 år. 

Nils Juhl Andreasen tilføjede, at der har været et stort træk på fonden i 2020, der er tale 

om udbetalinger til kurser, der er gennemført i 2019.  

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Tilføjet punkt. Nedsættelse af arbejdsgruppe om udbetalingsprocedure 

Nils Juhl Andreasen sagde, at arbejdsgruppen skal se på de forskellige ansøgningsproce-

durer, der er i fonden, kan optimeres.  

Beslutning 
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Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal gennemgå udbetalingspro-

cedurerne i fonden. 

 

Bestyrelsen besluttede, at parterne efter bestyrelsesmødet skal meddele, hvem der deltager 

i arbejdsgruppen. 

 

Efter tilbagemeldinger fra parterne består arbejdsgruppen af følgende medlemmer: 

 

Peter Møller Sjøgren fra 3F 

Lars Gram fra Fødevareforbundet NNF 

Nils Juhl Andreasen fra Mejeribrugets Arbejdsgiverforening/DI 

Maria-Christina Sørensen fra Arla 

Kristi Maire Rammo 

 

 

Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten: 

 

Punkt 3 Formalia 

 

3.1      Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med tilføjelse af punktet Nedsættelse af arbejdsgruppe 

om udbetalingsprocedurer. 

 

 

3.2 Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2/19 

Peter Kaae Holm sagde, at referatet af bestyrelsesmødet den 25. oktober 2019 blev fremsendt 

til bestyrelsen den 3. november 2019. Referatet har ikke givet anledning til bemærkninger. Re-

feratet er vedlagt som bilag 1. 

 

Lars Gram sagde, at kommunikationen omkring punktet om beslutningskompetencer ikke er 

kommet ud til mejerierne. Han forslog, at sende en beskrivelse af beslutningsgangen ud til me-

jerierne, som beskriver, hvilke beslutninger, der træffes i MUF, MUU og koncernregi.  

 

Peter Kaae Holm foreslog, at organisationerne laver et skriv, hvori beslutningskompetencerne 

beskrives, og at PensionDanmark vil få tilsendt dette skriv til orientering, da det også indehol-

der retningslinjer for bestyrelsen. 

 

Hanne Lindberg Greisen sagde, at hun vil lave et udkast til beskrivelsen af kommandovejen, 

som vil blive sendt til organisationerne.   

 

Beslutning 
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Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde 2/19. Formandskabet underskriver refe-

ratet på møde 2/20, da møde 1/20 blev afholdt digitalt. 

 

  

 

 

3.3 Bestyrelsesmøde 2/20 

Peter Kaae Holm orienterede om, at næste bestyrelsesmøde i Mejeribrugets Uddannelsesfond 

– Fællesoverenskomsten er aftalt til fredag den 6. november 2020 kl. 10.00. Der er udsendt 

mødeindkaldelser. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog datoen til orientering. 

 

 

Punkt 4 Status for Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Niels Bonø, som introdu-

cerede materialet og bl.a. fremhævede: 

 

› Der er den 16. februar 2020 udsendt opkrævninger for andet halvår 2019 for 6.019 

medarbejdere. Den samlede opkrævning lød på 4,4 mio. kr. 

› De frie midler i Mejeribrugets Uddannelsesfond – Fællesoverenskomsten udgør pr. 15. 

maj 2020 13,6 mio. kr. 

› Der er i perioden fra den 1. januar 2020 til den 15. maj 2020 udbetalt 7 mio. kr. i tilskud til 

medarbejdere under Fællesoverenskomsten for 2.519 forløb. 

› Der er i perioden fra den 1. januar 2020 til 15. maj 2020 udbetalt 619 t.kr. i tilskud til 

chauffører på Fællesoverenskomsten for 225 forløb. 

› I perioden 1. januar 2020 til 1. maj 2020 har den gennemsnitlige deltagerbetaling pr. 

dag for AMU-kurser været på 127,69 kr. 

› PensionDanmark har kort beskrevet uddannelsesaktiviteten af fjernundervisning siden Dan-

mark blev lukket ned den 16. marts 2020, i de kompetencefonde som PensionDanmark ad-

ministrere. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Punkt 5 Opfølgning OK2020 

 



Referat af – Bestyrelsesmøde 1/20 i Mejeribrugets Uddannelsesfond – Fællesoverenskomsten. 6 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Niels Bonø, som introdu-

cerede materialet: 

 

5.1 Optrapning af fondsbidrag 

Niels Bonø sagde, at det var aftalt, at nyoptagne medlemmer af DI II/Mejeribrugets Arbejdsgi-

verforening kan kræve, at bidraget til Mejeribrugets Uddannelsesfond, Mejeribrugets Overens-

komstfond, Mejeribrugets Udviklings- og Samarbejdsfond og DA/LO-Udviklingsfonden optrap-

pes over en treårig periode. 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

5.2 Efter- og videreuddannelse 

Niels Bonø sagde, at der er aftalt regler for selvvalgt og aftalt uddannelse. Medarbejderne har 

ret til at deltage i en RKV og afklaring af basale kompetencer. Medarbejderne har ret til to ti-

mers frihed med løn til vejledning i a kasse/fagforening i forbindelse med afskedigelse.  

Karl Ovesen sagde, at fonden ikke skal betale tilskud til de to timers frihed til vejledning i a 

kasse/fagforening i forbindelse med afskedigelse. Det er arbejdsgivernes pligt at dække lønnen 

i den situation. 

Nils Juhl Andreasen sagde, at protokollatet blot er en omskrivning reglerne om uddannelse for 

fonden.  

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

5.3 Uddannelse i forbindelse med afskedigelse 

Niels Bonø sagde, at medarbejderne har ret til at deltage i to ugers uddannelse i opsigelsespe-

rioden og eventuelt forlænge opsigelsesperioden. Han tilføjede, at der i forbindelse med over-

enskomstfornyelsen var aftalt, at hvis Folketinget vedtager en lovændring, der giver mulighed 

for, at dagpengemodtagere kan modtage støtte fra kompetencefonde, mens de uddanner sig i 

en ledighedsperiode, så vil overenskomstparterne se på, om Mejeribrugets Uddannelsesfond 

skal støtte lediges efteruddannelse. I en sådan situation opfordrede han bestyrelsen til at tage 

kontakt til PensionDanmark, så man i fællesskab kan få skabt en proces for udbetalingerne. 

Peter Kaae Holm sagde, at parterne vil indlede drøftelser, hvis Folketinget laver lovændringer.    
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Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

     

5.4 Uddannelse af faglærte chauffører 

Niels Bonø sagde, at 20 ufaglærte chauffører årligt vil tilbydes uddannelse til faglært niveau. 

Karl Ovesen sagde, at fonden vil yde tilskud til uddannelsesforløbene for de ufaglærte chauffø-

rer. 

Pater Kaae Holm sagde, at der i fonden skal laves samme model for efteruddannelsen af chauf-

førerne som der er lavet for Industrioperatør-projektet.  

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede, at Mejeribrugets Uddannelsesfond yder støtte til uddannelsesforlø-

bene for ufaglærte chauffører. 

 

 

 

Punkt 6 Tilskud fra Mejeribrugets Uddannelsesfond 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Nils Juhl Andreasen, 

som introducerede materialet: 

 

› I tabel 1 er vist et overblik over Mejeribrugets Uddannelsesfond udbetalingssatser.  

 

› Genberegning af tilskudssatsen. 

Nils Juhl Andreasen sagde, at der er foretaget nye beregninger af timelønnen i Arla. Gen-

nemsnits timelønnen for ansatte på fællesoverenskomsten er 247,62 kr., omregnet til virk-

somhedsudgifter pr. kursustime svarer det til 279,74 kr. pr. kursustime. Han forslog, at 

dette beløb lægges til grund for fastsættelsen af refusionssatsen fra fonden frem for de 260 

kr. pr. time, der i dag ligger til grund for udbetalingssatsen fra fonden.  

 

Karl Ovesen sagde, at de 260 kr. pr. time, der i dag danner grundlag for udbetalingssatsen 

fra fonden, er et resultat af forhandlinger om, at arbejdstimer ikke flyttes. Timelønnen varie-

rer mellem de forskellige personalegrupper. Han sagde, at det ikke er det rette tidspunkt at 

hæve udbetalingssatsen.  

 

Nils Juhl Andreasen sagde, at der bag de 279,74 kr. pr. time ligger samme beregningsme-

tode, som da man lagde sig fast på de 260 kr. pr. time, nu er de konkrete tal og overens-

komstsatser ændret, og at han på den baggrund forslår en stigning i udbetalingssatsen fra 

fonden.  
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Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg, der skal se på beregningen af tilskudssatsen 

fra fonden.  

 

Bestyrelsen besluttede, at parterne skal meddele, hvem der deltager i udvalgsarbejdet. 

 

Efter tilbagemeldingerne fra parterne er medlemmerne i udvalget: 

Peter Møller Sjøgren fra 3F 

Karl Ovesen fra Fødevareforbundet 

Jan Dorph-Petersen fra Arla 

Nils Juhl Andreasen Mejeribrugets Arbejdsgiverforening/DI  

 

Punkt 7 Skills 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Hanne Lindbjerg Greisen, 

som introducerede materialet: 

 

› Evaluering af Skills 2020 

Hanne Lindbjerg Greisen fortalte, at de dette år kom i kontakt med mange seriøst interes-

serede unge. 

 

› Regnskab Skills 2020 

Hanne Lindbjerg Greisen fortalte, at der til Skills 2020 blev brugt knap 143 t.kr. 

 

› Medlemskab af Skills Danmark 

Hanne Lindbjerg Greisen sagde, at Mejerfagets Fællesudvalg har købt medlemskab hos 

Skills Danmark, det koster årligt 15.000 kr., med medlemskabet bliver der stillet et areal 

på12 kvm. til rådighed for en stand ved de årlige Skills. Udgiften på de 15.000 kr. søger 

Fællesudvalget dækket af MUF. 

 

› Eventuel deltagelse i Skills i Fredericia 2021 

Hanne Lindbjerg Greisen sagde, at der til Skills 2021 ansøges om en bevilling på 135.000 

kr. Dette er de sædvanlige 150.000 kr. fratrukket kontingentet til Skills Danmark.    

 

 

Peter Kaae Holm sagde, at han foretrækker en samlet bevilling fra MUF på 150 t.kr. til Skills 

2021. Ud af denne bevilling kan de 15.000 kr. til kontingentet til Skills Danmark betales.  

 

Lars Gram sagde, at en samlet bevilling på 150.000 kr., hvoraf de 15.000 kr. går til at 

dække Fællesudvalgets kontingent til Skills Danmark var ok.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede at bevillige 150.000 kr. til Skills 2021.  

 

 

Punkt 8 Evaluering af akademimodul Kommunikation i praksis 
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Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Hanne Lindbjerg Greisen, 

som introducerede evalueringen: 

 

› Evaluering fra arbejdsgruppen omkring projektet Kommunikation i praksis 

Hanne Lindbjerg Greisen fortalte, at der har være lavet et pilot projekt, hvor arbejdsmiljø-

repræsentanter, tillidsrepræsentanter og uddannelsesambassadører fik adgang til at del-

tage i akademimodulet Kommunikation i praksis. Kurset har fået en flot evaluering. Un-

dervisningen var tilrettelagt med branche tilrettede opgaver, og kursisterne var glade for 

at være sammen som et mejerihold. Det negative ved forløbet var, at der var meget 

hjemmearbejde og eksamensopgaven var udfordrende. Undervisningen var tilrettelagt i 

moduler af 1 eller 2 dage, fremadrettet skal modulerne tilrettelægges over 2 dage, så der 

skæres på transporttiden. 24 kursister deltog, 22 gik til eksamen. Hun tilføjede, at 3F og 

DI ser positivt på, at fonden også fremadrettet støtter akademimoduler. Fødevareforbun-

det NNF har indstillet, at de foretrækker at fokusere på at løfte ikke-faglærte til faglærte. 

Peter Kaae Holm sagde, at akademimodulet har krævet knofedt, det har været krævende 

for kursisterne. Han forslog, at fonden fremadrettet støtter to akademiforløb om året.  

Karl Ovesen sagde, at Fødevareforbundets grundholdning er, at de hellere vil fokusere på 

at medarbejderne når faglært-niveau. Han forslog, at hvis fonden fremadrettet skal støtte 

akademiforløb, så skal det målrettes de tillidsvalgte, og bestyrelsen skal tage stilling til 

forløbene gang for gang.  

Nils Juhl Andreasen sagde, at DI kan acceptere, at forløbene målrettes tillidsrepræsentan-

ter, arbejdsmiljørepræsentanter og uddannelsesambassadører. 

Hanne Lindbjerg Greisen sagde, at der er en stor gruppe blandt mejerister og mejeritek-

nologer, som er interesseret i et akademiforløb, men de får ikke adgang, hvis det kun er 

tillidsrepræsentanter, der kan deltage.  

Peter Kaae Holm sagde, at der er mange faglærte mejerister, hvor et akademiforløb er at-

traktivt. Han tilføjede, at udvælgelsen af deltagere skal ligges lokalt.  

Nils Juhl Andreasen sagde, at det er vigtigt, at MUF har et uddannelsestilbud til faglærte. 

Han tilføjede, at der også i dag er lavet lokale procedurer for udvælgelse af deltagere til 

kurserne, så alle medarbejdere ansat på fællesoverenskomsten har adgang til kurser støt-

tet af MUF. 

Lars Gram sagde, at de faglærte mejerister og mejeriteknologerne allerede har været på 

efteruddannelse støttet af MUF. Han tilføjede, at han så en fare for, at rekruttering til 

mellemleder blandt mejeristerne, vil ske ud fra, hvem der har deltaget i akademi-moduler 

om ledelse. Han foreslog, at bestyrelsen godkender forløbene løbende, så bestyrelsen har 

en nødbremse.   

Karl Ovesen sagde, at det bliver svært at finde flere penge, hvis pengene bruges på de 

faglærte, der skal på akademi-moduler frem for de ikke-faglærte medlemmer. 

Hans Sønderskov Uhrenholt sagde, at Arla har fundet en farbarløsning med uddelegering, 

hvor de lokale uddannelsesudvalg udvælger kursister. Han forslog, at disse udvalg fortsat 

skal stå for den konkrete udvælgelse af kursister til akademiforløb.   
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Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal se på 

fremtidige akademiforløb. Deadline for indstilling er primo august.  

 

Bestyrelsen besluttede, at parterne skal melde, hvem der skal deltage i udvalgsarbejdet. 

 

Efter parternes tilbagemeldinger er medlemmer af udvalget følgende: 

Karin Olsen fra 3F 

Lars Gram fra Fødevareforbundet NNF 

Hanne Lindbjerg Greisen fra Mejeribrugets Arbejdsgiverforening/DI 

Maria-Christina Sørensen  

 

 

Punkt 9 Orientering om aktiviteterne i MUU 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Hanne Lindbjerg Greisen, 

som gav en mundtlig orientering om aktiviteterne i MUU: 

 

Blandt lager og logistik medarbejderne er det udfordrende at finde kursister, fordi økonomien 

for den enkelte medarbejder spiller ind, da de arbejder på skiftende tider. Mange af de faste 

medarbejdere kan blive Lageroperatør på kort tid. 

 

EUC Lillebælt etablerede fjernundervisning for de IOP hold, der var i gang, da skolerne måtte 

lukke for fysisk undervisning. Hold 3 afslutter forløbet i uge 38. Hold 4 starter i uge 33 og 

hold 5 starter i uge 43.  

 

Efteruddannelse for Mejerister hold 4 og hold 5 er blevet fjernundervist. Det har været svært 

at skaffe kursister til hold 5.  

 

Lars Gram sagde, at det er svært at afgøre, om der er et mætningspunkt for Efteruddannelse 

for Mejerister eller det blot er en midlertidig opbremsning. Han tilføjede, at de blandt med-

lemmerne hører flere, der gerne vil i gang. 

  

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Punkt 10 Status for projekt ’uddannelsesmuligheder i mejeribranchen’ 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Nils Juhl Andreasen, som 

gav en mundtlig orientering om projekt ’uddannelsesmuligheder i mejeribranchen’: 

 

For to år siden blev der bevilliget 150 t.kr. til dette projekt fra fonden, samtidig med at pro-

jektet blev støttet med 150 t.kr. fra Undervisningsministeriet pulje for opsøgende arbejde for 

VEU.  
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Projektet har resulteret i, at flere mejerier bruger fonden, før benyttede 6 mejerier fonden, 

nu anvender 9 mejerier fonden, og der er kommet flere kursister. Hos Arla er alle driftsste-

derne nu i gang med efteruddannelse af medarbejderne.  

I regi af projektet har der også været afholdt informationsmøder om IOP projektet, hvortil 

der skulle findes 100 deltagere.  

Projektet har finansieret en hjemmeside, hvor der har været en stort trafik.  

Projektet afsluttes ved udgangen af juni 2020.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Punkt 11 Status for Mejeribranchens Udviklings- og Samarbejdsfond – Fællesover-

enskomsten 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Niels Bonø, som introdu-

cerede materialet og bl.a. fremhævede: 

 

› Der er den 16. februar 2020 udsendt opkrævninger for andet halvår 2019 for 6.019 

medarbejdere. Den samlede opkrævning lød på 1,3 mio. kr. 

› De frie midler i Mejeribranchens Udviklings- og Samarbejdsfond – Fællesoverenskom-

sten udgør pr. 1. maj 2020 1,4 mio. kr. 

› Pr. 1. juli 2020 stiger bidraget 5 øre fra 25 øre pr. arbejdstime til 30 øre pr. arbejds-

time 

Lars Gram spurgte, hvorfor der var en adskilles af chauffører og mejerister, når begge 

personalegrupper er omfattet af samme overenskomst.   

Hans Sønderskov Uhrenholt sagde, at han ville undersøge, om denne adskilles anvendes i 

Arla. 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Punkt 12 Eventuelt 

 

Intet til dette punkt.  


