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Nyt om medlemmerne. 
I sidste forbundsmeddelelse meddelte vi, at vores praksis med at orientere om nye medlemmer m.v. 

ophørte pga. EU´s nye persondataforordning. 

Flere medlemmer har skrevet, at de savner oplysningerne om medlemmernes nye job m.v. 

Fremover vil vi bringe nyt om navne, hvis det medlem, som oplysningen vedrører, giver tilsagn herom, 

eller hvis nyheden har været offentliggjort et andet sted på nettet m.v. 

Hvis du har et jobskifte, jubilæum m.v. er du også velkommen til at kontakte formanden.  

 

Dødsfald: 

John Kyhl Nielsen, fhv. beredskabsinspektør, Aarhus er afgået ved døden. 

 

Velkommen til nye medlemmer: 

• Casper J. Villadsen er ansat som beredskabsinspektør i Østjyllands Brandvæsen. 

• Torben Fredenslund er ansat som beredskabsassistent i Beredskab & Sikkerhed. 

• Michael Bruhn er ansat som viceberedskabsinspektør i Sydøstjyllands Brandvæsen. 

 

Job ændring: 

• Ole Olsen er ansat som beredskabsinspektør i Østjyllands Brandvæsen. 

• Søren Kafton Simonsen er ansat som viceberedskabsinspektør i Beredskab Øst. 

• Anders Prins er ansat som viceberedskabsinspektør i Beredskab Øst. 

• Jesper Rossen er ansat som beredskabsrådgiver i Hovedstadens Beredskab. 

• Beredskabsmester Torben Skovgaard, Beredskab Fyn er blevet udnævnt til 

viceberedskabsinspektør. 

• Sven Urban Hansen, Vestsjællands Brandvæsen, er gået på pension fra beredskabet. Sven er 

efterfølgende blevet ansat som chefkonsulent i SikkerhedsBranchen. 

• Lars Rye er ansat som beredskabsinspektør i TrekantBrand pr. 1. juli 2018.  

 
 

Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse: 
28. marts 2018. Nyt om overenskomstforhandlingerne. 

18. april 2018. Konflikt udsat. 

19. april 2018.  Konflikt udsat, dato rettet. 

27. april 2018.    Forlig med KL. 

29. april 2018.    Organisationsforhandlingerne fortsætter. 

4. maj 2018.  Forlig på overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale. 

8. maj 2018.  Forlig på overenskomst for beredskabspersonale i chef- lederstillinger. 

14. maj 2018. Samlet oversigt over lønstigningerne de næste 3 år.   

18. maj 2018. Ny forbedret pensionsordning – ikke sendt til studiemedlemmer. 
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Overenskomstforhandlingerne. 
Forhandlingsfællesskabet indgik den 27. henholdsvis den 28. april forlig om OK-18 med KL og 

Regionerne. Efterfølgende har DOBL indgået forlig med KL omhandlende de overenskomster på 

beredskabsområdet, som vi er en del af. 

Nogle organisationer sender forliget til afstemning blandt medlemmerne, andre organisationer - 

deriblandt DOBL – behandler forliget i en kompetent forsamling. 

I DOBL er den kompetente forsamling bestyrelsen, som har godkendt forliget. 

 

Den 6. juni 2018 holder vi bestyrelsesmøde i Forhandlingsfællesskabet med henblik på en samlet 

godkendelse af forliget.  

Når forliget er endelig godkendt, kan de aftalte lønstigninger og efterreguleringer pr. 1. april 2018 

komme til udbetaling med næste lønudbetaling. 

 
****************************************** 

 

EU´s nye persondataforordning – sikker post. 
Den 25. maj trådte EU´s persondataforordning i kraft. 

Det betyder bl.a., at DOBL har fået en række nye forpligtelser i forbindelse med behandling af dine 

personoplysninger. 

Vi er nået rigtigt lang med at implementere persondataforordningen, og vi vil gøre alt for at passe 

forsvarligt på dine persondata. 

I den forbindelse har vi indført et system fra Bluewhale.dk, hvor vi kan maile med de enkelte 

medlemmer via sikker mail, da personfølsomme oplysninger kræver dette.  

Se mere herom på vores hjemmeside: http://dobl.dk/sikker-post-gdpr/ 

 

Hvis du fx vil sende en lønseddel til DOBL, og du ønsker at sende den som sikker mail, skal du gøre 

følgende: 

Send en almindelig mail til dobl@dobl.dk, hvor du anmoder om en sikker mail fra 

DOBL. 

Oplys i mailen hvilket mobil nummer, du ønske koden sendt til. 

Vi sender en sikker mail til dig, som du kan åbne med den kode, som kommer på din 

mobiltelefon, når du åbner mailen. 

Besvar mailen (Svar sikkert) med evt. vedhæftede filer. 

Dine oplysninger sendes tilbage til DOBL med kryptering. 

 
****************************************** 

DOBL har skiftet postadresse. 

DOBL har tidligere haft vores postadresse hos FTF i København. 

Som følge af FTF og LO etablerer en ny hovedorganisation pr. 1. januar 2019, er det sandsynligt at 

FTF´s bygning i Niels Hemmingsens Gade skal afvikles.  

Vores nye adresse er Solrød Center 57, 1. th., 2690 Solrød Strand. 
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Generalforsamling. 

DOBL’s generalforsamling bliver - som nævnt i sidste forbundsmeddelelse - tirsdag den 28. august 

2018 i Odense. 

Det foreløbige program er således: 

 

14.00 – 17.00 

Generalforsamling med faglige indslag. 

17.00 - ?  

Grillarrangement med kammeratligt samvær. 

 

Indkaldelse med endeligt program udsendes i juli måned. 

 
****************************************** 

Husk dine medlemsfordele - Forbrugsforeningen. 

Som medlem af DOBL, kan du blive medlem af Forbrugsforeningen. 

Mange butikker landet over giver bonus til medlemmerne. 

Du kan ligeledes blive forsikret i Runa Forsikring. 

Se mere her www.forbrugsforeningen.dk 

  

 
 

****************************************** 

Husk at melde adresseændring. 

Husk at melde adresseændring til DOBL, hvis du flytter. 

Ligeledes bedes du oplyse, hvis du får en ny mailadresse eller nyt telefonnummer. 

Send blot en mail til dobl@dobl.dk. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Michael Petersen 
formand 
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