
KONTAKT
METAL FJORDBYERNE

fjordbyerne@danskmetal.dk
4635 1406

DANSK  
METAL
Se dine fordele med 
Dansk Metal hos  
Vestergaard Company A/S

DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk
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HVAD KOSTER DET?
Dansk Metal  
– fagligt kontingent  

371 kr./md.

Dansk Metal  
– fagligt kontingent til lokalafdelingen 

200 kr./md.

Metal A-kasse 

522 kr./md.

Klub 24/54 

30 kr./md. (15 kr. for lærlinge)

 

HAR DU SPØRGSMÅL?

FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT 

DANSK EL-FORBUND 

KENNETH JØRGENSEN 
KJR@vestergaardcompany.com 
Tlf. 4642 2372 · 3061 2563

TILLIDSREPRÆSENTANT  

DANSK METAL 

BJARNE VEJLØ  
BVE@vestergaardcompany.com 
Tlf. 3168 9806 · 2220 5013

TILLIDSREPRÆSENTANT 

3F 

MICHAEL SKOVLUND  
CHRISTENSEN  
MSC@vestergaardcompany.com 
Tlf. 4642 2376 · 2728 2549

DIN TR – DIN STYRKE
Din tillidsrepræsentant kan svare på spørgsmål om 
fx løn, arbejdsforhold, tillæg og ferie.  
Tag fat i din tillids repræsentant, og hør, hvordan 
du kan bruge dine 2 ugers selvvalgte efter- eller 
videreuddannelse, og hvordan du kan få tilskud fra 
IKUF – Industriens Kompetenceudviklingsfond.

Du og dine kolleger hos Vestergaard Company er sikret 
ordentlige forhold gennem den overenskomst, som 
virksomheden har med bl.a. Dansk Metal – nemlig 
Industriens Overenskomst. Det er simpel logik. Jo flere 
medlemmer i en FH-fagforening, jo flere muskler har vi, når 
vi forhandler rammerne, så din tillidsmand kan forhandle 
nogle gode løn- og arbejdsvilkår til dig og dine kolleger.

DIN KLUB – DINE FORDELE 
Klub 24/54 er den faglige fællesklub hos Vestergaard 
Company. Fællesklubben består af medlemmer af forbund 
under FH, som Dansk Metal, Dansk El-Forbund, 3F og 
Malerforbundet. Det er fællesklubben, der står for den årlige 
lokaloverenskomstforhandling jf. Industriens Overenskomst.

PERSONALEGODER I LOKALAFTALEN

  Flekstidsordning

  Forhøjet overtidsbetaling

  Forhøjet lærlingeløn 

  Forhøjet tilskud til værnefodtøj

  Betalt frihed til speciallæge

  Fri madordning (skattepligtig)

  Forhøjet løn ved udearbejde

HVORDAN FUNGERER KLUB 24/54?
Fællesklubbens bestyrelse består af fire tillids-
repræsentanter, fire valgte bestyrelsesmedlemmer 
og en lærlinge repræsentant. Klubben har 
general forsamling en gang om året. 

Kontingentet går til den årlige generalforsamling, jubilæer, 
begravelser, svendegaver til lærlinge, der bliver udlært samt 
en basse og en lille dram den sidste fredag i måneden. 
Kontingentet går også til et eller to arrangementer ud af 
huset og et par fredagsbar-arrangementer i Guffis.

JO FLERE JO BEDRE

Regn selv dine fordele ud på 
danskmetal.dk/okberegner

Det får du ekstra

5 feriefridage (den 6. ferieuge) 
9.855 kr.

Fuld løn på barnets første 
sygedag. Værdien er beregnet ud 
fra 6 dage om året.
11.826 kr.

8 % arbejdsgiverbetalt pension 
35.258 kr.

14 dages efter- eller videre-
uddannelse 
16.754 kr.

Fritvalgs Lønkonto
11% af din ferieberettigede løn 
(7% fritvalgskonto plus 4% 
SH-betaling)
39.255 kr.

DERUDOVER SIKRER 
OVERENSKOMSTEN DIG OGSÅ:

Fuld løn i en del af de uger, du har 
orlov i forbindelse med graviditet og 
barsel. 
(OBS. Nye regler fra 2. august 2022)

Løn under sygdom i op til 14 uger 

Fratrædelsesgodtgørelse 

Overarbejdstillæg

Ret til seniorordning

Ret til 2 omsorgsdage betalt 
fra Fritvalgs Lønkontoen.

Hvis du fx har en timeløn 
på 199,70 kroner, får du  

i alt 112.948 kr. om året. 
Det svarer til 9.412 kr. 

om måneden.

Se alle dine 
fordele med 

Dansk Metal og 
meld dig ind 

danskmetal.dk/
blivmedlem


