
Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten 

Referat af Bestyrelsesmøde 2/20   

 

Fredag den 6. november 2020 kl. 10.00 

Afholdt som Teams-møde 

 

Til stede  

Peter Kaae Holm (formand), Nils Juhl Andreasen (næstformand), Lars Gram, Hans Søn-

derskov Uhrenholt, Hanne Lindberg Greisen, Karin Olsen og Karl Ovesen.  

 

Fra administrationen  

Camilla Brochstedt og Marie Sparre (referent). 

Dagsorden 

Fælles punkter med Mejeribrugets Uddannelsesfond – Funktionæroverenskomsten: 

 
1 Orientering fra Arlas koncernuddannelsesudvalg. 

 

2 Udviklingen inden for området 

2.1 Aktiviteten i AMU inden for branchen 

2.2 Efteruddannelse under corona 

2.3 Erfaringer med fjernundervisning på VEU-området under corona 

2.4 Nye funktioner på efteruddannelsessitet på pension.dk 

Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten: 

 

3 Formalia 

3.1 Godkendelse af dagsorden 

3.2 Godkendelse af tilrettet referat af bestyrelsesmøde 1/20 

3.3 Mødedatoer i 2021 

 

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 Forhøjelse af udbetalingssatsen 

4.5 Balance mellem årlige ind- og udbetalinger 

 

5 Lager- og logistikprojekt (tilføjet punkt) 
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6 Akademimoduler på positivlisten (tilføjet punkt) 

 

7 Budget for 2021 

 

8 Status for Mejeribranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Fællesoverenskomsten 

 

9 Eventuelt. 

Fælles punkter med Mejeribrugets Uddannelsesfond – Funktionæroverenskom-

sten: 

 

Peter Kaae Holm bød velkommen til mødet og orienterede om, at det ligesom sidst er aftalt 

med formandsskabet, at dagens møde indledes med to fælles punkter med Mejeribrugets Ud-

dannelsesfond – Funktionæroverenskomsten. Så punkt 1 og 2 er fælles, mens punkt 3 - 9 

alene er for Mejeribrugets Uddannelsesfond – Fællesoverenskomsten.  

 

 

Punkt 1 Orientering fra Arlas koncerneuddannelsesudvalg 

 

Peter Kaae Holm gav ordet til Hans Sønderskov Uhrenholt, der gav en mundtlig orientering fra 

Arlas koncernuddannelsesudvalg.  

Efter forespørgsel fra Kristi Maire Rammo svarede Hans Sønderskov Uhrenholt, at det var hans 

fornemmelse, at det primært var personer på fællesoverenskomsten, der deltager på kurserne 

om Grundlæggende IT og EXCEL. 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

 

Punkt 2 Udviklingen inden for området 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Camilla Brochstedt, der 

introducerede materialet og blandt andet fremhævede at:  

› Den samlede AMU-aktivitet for beskæftigede inden for mejerier i 1. kvartal 2020 faldet med 

7,7 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. Den samlede AMU-aktivitet for beskæftigede inden for 

de forskellige efteruddannelsesudvalg er i 1. kvartal 2020 faldet med 38,3 pct. i forhold til 

1. kvartal 2019. 

 

› Under coronanedlukningen i marts/april måned faldt udbetalingerne fra kompetenceudvik-

lingsfondene samlet set med 70 pct., men udbetalingerne i 1.-3. kvartal 2020 er samlet set 

steget med 9,7 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2019. Omfanget af fjernundervisning under co-

ronanedlukningen og efteruddannelse efter genåbningen har været over forventningen, og 

det vurderes, at omfanget af efteruddannelse i 4. kvartal 2020 vil stige, set i forhold til 4. 

kvartal 2019. 
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› Tænketanken DEA offentliggjorde i september 2020, i samarbejde med Det Nationale Vi-

dencenter for e-læring, en undersøgelse af erfaringerne med fjernundervisning på VEU-om-

rådet under coronanedlukningen. Undersøgelsen konkluderer overordnet set, at fjernunder-

visningen er forløbet positivt, på trods af at udbyderne med kort varsel skulle gennemføre 

undervisningen online. Der er også gjort værdifulde erfaringer, som kan vise sig afgørende, 

hvis den fysiske tilstedeværelsesundervisningen igen må erstattes af fjernundervisning som 

følge af et øget smittetryk.  

 

› Efteruddannelsessitet på pension.dk bruges fortsat flittigt af både medlemmer og virksom-

heder. 19.000 medlemmer og 800 virksomheder har det seneste år benyttet sitet. Sitet ble-

vet opdateret med nye funktioner, som fx at medlemmerne kan dele deres oplysninger om 

efteruddannelse med deres fagforening, og at AMU-udbuddet vises. PensionDanmark vil på 

mødet give en status for efteruddannelsessitet til bestyrelsen og berette om de forventede 

nye fremtidige funktioner på efteruddannelsessitet. 

 

På forespørgsel fra Kim Bonde Nielsen forklarede Camilla Brochstedt, at der også på nuvæ-

rende tidspunkt arbejdes tæt og grundigt med Børne- og Undervisningsministeriet og Forsk-

ningsministeriet om at få KVU-diplomerne på efteruddannelsessitet. PensionDanmark håber på, 

at det kan løses sammen med projektet om at få tilstedeværelsesoplysninger for det videregå-

ende område. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten: 
 

Punkt 3 Formalia 

 

3.1 Godkendelse af dagsorden 

Formandsskabet tilføjede yderligere to punkter til dagsordenen:   

Punkt 5 Lager- og logistikprojekt 

Punkt 6 Akademimoduler på positivlisten 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte den nye dagsorden. 

 

3.2 Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 1/20  

Peter Kaae Holm sagde, at referatet af bestyrelsesmødet den 26. maj 2020 blev fremsendt til 

bestyrelsen den 2. juni 2020. Referatet har ikke givet anledning til bemærkninger. 
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Beslutning 

Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmøde 1/20, og formandskabet underskrev refe-

ratet samt referat af 2/19. 

 

 

3.3 Mødedatoer i 2021 

Peter Kaae Holm sagde, at følgende foreslået mødedatoer for 2021 er koordineret med for-

mandskabet:   

Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 10:00 

Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 10:00 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte følgende mødedatoer for bestyrelsesmøderne i 2021: 

 

Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 10:00 

Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 10:00 

 

PensionDanmark udsender kalenderindkaldelse. 

 

 

Punkt 4 Status for Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fællesoverenskomsten 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Camilla Brochstedt, der 

introducerede materialet og blandt andet fremhævede at:  

› Der er den 18. august 2020 udsendt opkrævninger for første halvår 2020 for 5.500 medar-

bejdere. Den samlede opkrævning lød på 4,29 mio. kr. 

› De frie midler i Mejeribrugets Uddannelsesfond – Fællesoverenskomsten udgør pr. 23. okto-

ber 2020 10,3 mio. kr. 

› Der er i perioden fra den 1. januar 2020 til den 23. oktober 2020 samlet udbetalt 11,6 mio. 

kr. i tilskud til medarbejdere under Fællesoverenskomsten for 4.079 forløb. 

› I perioden 1. januar 2020 til 23. oktober 2020 har den gennemsnitlige deltagerbetaling pr. 

dag for AMU-kurser været på 131,29 kr. 

› Udbetalingssatsen blev pr. 1. juli 2020 hævet fra 103,31 kr. pr. time til 128,57 kr. pr. time. 

› I en årrække har udbetalingerne i Mejeribrugets Uddannelsesfond været højere end indbe-

talingerne. Med nuværende udbetalingssatser og aktivitetsniveau vil fonden ultimo 2021 

løbe tør for midler. 

Lars Gram kvitterede for en fin gennemgang – og tilføjede, at det var lidt tankevækkende, at 

overforbruget er så stort – og at arbejdet med at gøre pengetanken mindre er lykkes.  
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Bestyrelsen påbegyndte en drøftelse om tiltag, der skal skabe balance mellem ind- og udbeta-

linger. Bestyrelsen blev dog enige om, at flytte drøftelsen til punkt 7 Budget for 2021. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Punkt 5 Lager- og logistikprojekt 

 

Peter Kaae Holm introducerede kort punktet og gav ordet til Hanne Lindberg Greisen, der gav 

bestyrelsen en grundig gennemgang af uddannelsen. Efter gennemgangen diskuterede besty-

relsen om, hvorvidt Lager- og logistikuddannelsen skal på positivlisten fremadrettet. Hanne 

Lindberg Greisen tilføjede ligeledes, at forløbet blev diskuteret på seneste funktionsgruppe-

møde (den 8. oktober 2020), hvor det varmt anbefales.   

På forespørgsel fra Lars Gram svarede Hanne Lindberg Greisen, at RKV’en først er placeret så 

langt henne i forløbet, da det udelukkende er AMU-kurser ind til det tidspunkt, hvor RKV’en er 

planlagt.    

På forespørgsel fra Karin Olsen svarede Hanne Lindberg Greisen, at der på AMU-delen er sæd-

vanlig løn, og at de sidste seks uger er dækket af voksenlærlingeaftalen – og er dermed også 

med voksenlærlingeløn.  

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede at tilføje Lager- og logistikprojektet på positivlisten. Beslutningen 

omfatter på nuværende tidspunkt ét forløb med i alt 20 deltagere. Der sættes i samme om-

bæring penge af til den mulige påbygning for samtlige deltagere – et beløb på 2,76 mio. kr. 

 

 

 

Punkt 6 Akademiforløb 

 

Peter Kaae Holm introducerede kort punktet og gav ordet til Hanne Lindberg Greisen, der gav 

bestyrelsen en grundig gennemgang af akademiforløbet. Efter gennemgangen diskuterede be-

styrelsen om, hvorvidt akademiforløbet skal på positivlisten fremadrettet.  

Efter en længere diskussion om akademiforløbet, hvor både behov og finansiering var oppe og 

vende – konkluderede Peter Kaae Holm, at bestyrelsen er positivt indstillet over for akademi-

forløbet, men at det sættes i bero grundet manglende mulighed for finansiering. 

Beslutning 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede, at akademiforløbet sættes i bero ind til fondens midler er større og 

dermed ikke kommer på positivlisten. 

 

 

Punkt 7 Budget for 2021 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Camilla Brochstedt, der 

introducerede materialet og blandt andet fremhævede at:  

› Der er på baggrund af antal beskæftigede på overenskomsterne udarbejdet et budget for 

2021. 

› Omkostningerne for opkrævning og udbetaling afhænger af det antal personer, som er om-

fattet af fonden, så de endelige omkostninger afhænger af det faktiske antal beskæftigede i 

2021. 

› Budgettet for 2021 indebærer, at der forventes et rådighedsbeløb i 2021 på 8,1 mio. kr., 

der kan lægges oveni de nuværende 10,3 mio. kr. der er til rådighed i Mejeribrugets Uddan-

nelsesfond - Fællesoverenskomsten. 

Hanne Lindberg Greisen tilføjede, at SKILLS 2021 aflyses, ergo kommer der ikke til at være 

udgifter til det i budgettet – udelukkende kontingent.  

Bestyrelsen fortsatte drøftelsen fra punkt 4 Status for Mejeribrugets Uddannelsesfond - Fælles-

overenskomsten om tiltag, der skal skabe balance mellem ind- og udbetalinger. Under drøftel-

sen kom bestyrelsen blandt andet ind på, at de enkelte mejerier hver især kun kan anvende 

deres indbetalinger, og at man fx kunne skyde starten af efteruddannelse af mejerikurser til 

ultimo 2021.   

Peter Kaae Holm kvitterede for alle de gode input og konkluderede, at det var vigtigt ikke at 

udhule de frie midler yderligere.  

Herpå forslog formanskabet, at de enkelte mejerier ikke må bruge flere midler, end dem de 

hver især indbetaler. Bestyrelsen må derefter se, hvilket resultat det har på beholdningen. Og 

svinder midlerne på trods heraf, så må bestyrelsen tænke på yderligere restriktioner.  

På forespørgsel af Hanne Lindberg Greisen svarede Peter Kaae Holm, at de mejerier som ikke 

deltager i de faste udbud derfor kan bruge 100 pct. af indbetalingerne på MUF-kurser.  

 

Beslutning 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede, at der afsættes en samlet tilskudsramme på 10 mio. kr. i 2021. 

Heraf anslås 5 mio. kr. at skulle anvendes til de faste forløb (IOP, chauffører, lager- og logi-

stik og efteruddannelse for mejerister (sættes dog først i gang i slutningen af året, så 

næppe noget træk på rammen i 2021). Det blev fastslået, at ikke-forbrugte midler til faste 

forløb kan af den enkelte virksomhed anvendes til "katalogkurser". Beløb, som slet ikke an-

vendes, tilskrives fondens formue. Neden for ses mejeriernes ramme for 2020. 

 

Bestyrelsen godkendte budgettet.  

 

 

 

 

Punkt 8 Status for Mejeribranchens Udviklings- og Samarbejdsfond - Fællesover-

enskomsten 

 

Peter Kaae Holm henviste til det udsendte materiale og gav ordet til Camilla Brochstedt, der 

introducerede materialet og blandt andet fremhævede at:  

› Der er 18. august 2020 udsendt opkrævninger til Mejeribrugets Udviklings- og Samarbejds-

fond – Fællesoverenskomsten. Der er sendt opkrævninger til 21 virksomheder for 5.507 

medarbejdere på i alt 1,2 mio. kr.   

Virksomhed 
Indbetaling i 
2020 

Pct. af 
indbe-
talinger 

"Katalog-
ramme" Faste forløb Samlet ramme 

Arla Foods 
         
7.054.320,00  82,82 

         
4.140.890,98  

          
4.140.890,98  

        
8.281.781,95  

Asaa Andelsmejeri 
                 
8.580,00  0,10 

                 
5.036,47  

                 
5.036,47  

              
10.072,93  

Bjerre Herreds Mejeriselskab 
                 
6.240,00  0,07 

                 
3.662,88  

                 
3.662,88  

                
7.325,77  

Bornholms Andelsmejeri 
              
95.940,00  1,13 

              
56.316,85  

               
56.316,85  

            
112.633,70  

Kerry Ingredients 
              
49.465,00  0,58 

              
29.035,99  

               
29.035,99  

              
58.071,98  

Döhler Danmark (Dairy Fruit) 
              
98.280,00  1,15 

              
57.690,43  

               
57.690,43  

            
115.380,86  

Grøndal Mejeri (Uhrenholt 
A/S) 

              
57.720,00  0,68 

              
33.881,68  

               
33.881,68  

              
67.763,36  

Hansens Flødeis 
              
39.000,00  0,46 

              
22.893,03  

               
22.893,03  

              
45.786,06  

Mammen Mejerierne A/S 
            
295.620,00  3,47 

            
173.529,16  

             
173.529,16  

            
347.058,31  

Mille Food 
              
59.280,00  0,70 

              
34.797,40  

               
34.797,40  

              
69.594,81  

NATURMÆLK 
            
162.972,00  1,91 

              
95.664,68  

               
95.664,68  

            
191.329,37  

Nørager Mejeri 
            
163.800,00  1,92 

              
96.150,72  

               
96.150,72  

            
192.301,44  

Nørup Mejeri 
              
20.280,00  0,24 

              
11.904,37  

               
11.904,37  

              
23.808,75  

Skodborg Mejeri (Uhrenholt 
A/S)   0,00 

                             
-    

                             
-    

                            
-    

Them Andelsmejeri 
            
100.620,00  1,18 

              
59.064,01  

               
59.064,01  

            
118.128,03  

Thise Mejeri 
            
305.760,00  3,59 

            
179.481,34  

             
179.481,34  

            
358.962,69  

Total 
         
8.517.877,00  100 

         
5.000.000,00  

         
5.000.000,00  

      
10.000.000,00  
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› Der er pr. 23. oktober 2020 2.605 t.kr. til rådighed i Mejeribranchens Udviklings og Samar-

bejdsfond - Fællesoverenskomsten (inklusiv chaufføroverenskomsten). 

› Der har i 2020 været indbetalinger på 2.524 t. kr.   

› Der har ikke været udbetalinger fra fonden i 2020. 

Nils Juhl Andreasen kommenterede, at det var fint at have penge stående her, men man kunne 

ligeledes overveje at flytte depoterne til andre kasser. Fx kunne man overføre 2 mio. kr. til 

hver af parterne. 

På forespørgsel af Nils Juhl Andreasen, diskuterede bestyrelsen muligheden for at oprette en 

fælleskasse for de tre fonde til at dække samarbejdsudvalgsomkostninger på fx 50.000 kr., så 

de ikke hver for sig skal indhente finansiering forskellige steder. Peter Kaae Holm kvitterede for 

et godt forslag. 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede at udbetale 2 mio. kr. til parterne.  

 

Bestyrelsen besluttede at oprette en fælleskasse til udgifterne ift. samarbejdsudvalget på 

50.000 kr. Fælleskassen administreres i DI. Parterne anmoder Udviklings- og Samarbejds-

fonden om et beløb, som overføres til Fælleskassen i DI.  

 

 

 

Punkt 9 Eventuelt 

 

Peter Kaae Holm henviste til notatet om beslutningsprocesser og gav ordet til Hanne Lindberg 

Greisen, der gav en orientering og gennemgik beslutningsprocesserne i notatet. Bestyrelsen 

diskuterede på den baggrund enkelte rettelser.  

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede, at konkrete bemærkninger og kommentarer til notatet sendes di-

rekte til Hanne Lindberg Greisen, som så har til opgave at indarbejde dem. 

 


