Forbundsmeddelelse nr. 124 – af 13. december 2019
Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse:
17. september 2019. Invitation til Mindehøjtidelighed.
21. november 2019. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
******************************************

DOBL fylder 50 år i dag
Den 13. december 1969 bød civilforsvarsleder A.P. Tage velkommen til de 35 fremmødte på den
daværende CF-kasserne i Middelfart.
Det var et indledende møde med henblik på at stifte et forbund for fuldtidsansatte befalingsmænd i det
kommunale civilforsvar.
Civilforsvarsinspektør Ole Horup blev enstemmigt valgt til dirigent og A.P. Tage indledte mødet med
en historisk redegørelse, som sluttede med et forslag om at oprette et forbund, der omfattede alle
fuldtidsansatte befalingsmænd i det kommunale civilforsvar.
A.P. Tage havde den opfattelse, at man ved opstarten af forbundet kunne regne med et medlemstal på
ca. 70, men det skulle tilstræbes at komme op på 100.
Efter en del debat, blev det besluttet at indkalde til en stiftende generalforsamling på CF-kasernen i
Middelfart samme dag kl. 15.50.
A.P. Tage bød igen velkommen til den stiftende generalforsamling og Ole Horup blev igen valgt til
dirigent.
Forslaget om vedtagelse af vedtægter for ”Det kommunale civilforsvarspersonales landsforbund”
blev behandlet.
Vedtægterne blev vedtaget og forbundets første bestyrelse fik følgende sammensætning.
Formand A.P. Tage, Aalborg.
Bestyrelsesmedlemmer Lars Nilsen, Aalborg – Jens Chr. Jensen, Hjørring – Poul
Mikkelsen, Helsingør – Mogens Solberg Larsen, Næstved – J.C. Kristensen,
Frederikshavn og E. Lynggaard, Aarhus.
Generalforsamlingen sluttede med at formanden formanede forsamlingen om, ikke at forvente
omgående resultater, men henstillede til alle om at melde sig ind og hverve nye medlemmer.
A.P. Tage sluttede med at udbringe et leve for ”Det kommunale Civilforsvarspersonales
landsforbund”.
Således blev vores forbund stiftet for 50 år siden, den 13. december 1969.
Det er bemærkelsesværdigt og glædeligt at 3 af deltagerne i den stiftende generalforsamling, som i
øvrigt meldte sig ind samme dag, stadig er medlem af DOBL.
Det drejer sig om:
Medlem nr. 1, A.P. Tage, som også er æresmedlem.
Medlem nr. 12, Ole Horup, som ligeledes er æresmedlem.
Medlem nr. 18, Viggo Høbjerg.
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Fødselsdagen bliver markeret på forskellig vis ude i beredskaberne.
Vi som deltager i den ekstraordinære generalforsamling i Middelfart vil ligeledes markere dagen.

Vil du have tjekket din lønseddel
Den månedlige lønseddel kan være svær at gennemskue. Er min løn og pension efter overenskomsten?
Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at sende din lønseddel til DOBL.
Du kan sende din lønseddel som sikker post til DOBL.
Det gør du fra hjemmesiden www.dobl.dk, tryk på: Sikker post
Brug linket i afsnittet ”Digital post fra medlemmer til DOBL”.
******************************************

Når sygdom rammer, står du ikke alene
Af kommunikationskonsulent Lene Søemod, FTFa
Når det er svært eller umuligt at passe arbejdet, har du en sparringspartner ved hånden, der
kan give dig overblik over dine muligheder.
”Vi oplever, at vores medlemmer gør en ihærdig indsats for at klare sig, når de bliver ramt af sygdom.
Det betyder ofte, at de har svært ved at finde overskud til at undersøge hvilke muligheder, der kan
støtte dem”.
Ordene kommer fra Denise Mortensen, som er socialrådgiver i a-kassen FTFa. Som socialrådgiver i akassen træffer Denise ikke afgørelser. Men med et solidt kendskab til reglerne i både a-kasse og
kommunalt regi, guider hun dig, så du bliver bedre i stand til at agere i et system der er komplekst.
”Meget af mit arbejde handler i bund og grund om at skabe større klarhed for det menneske, jeg taler
med. Det betyder fx, at jeg gør mit bedste for at styrke medlemmets vidensgrundlag, så han eller hun
har mulighed for at stille konkrete spørgsmål til arbejdsgiver, læge eller kommune undervejs i
sygdomsforløbet, det kan være i forbindelse med møder eller afgørelse om overgang mellem ydelser.”
Sparringen tager udgangspunkt i dit individuelle behov. Nogen har brug for vejledning, inden de
sygemelder sig, mens andre har brug for en snak efterfølgende.
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Psykisk nedslidt eller pludselig opstået sygdom?
Årsagerne til sygdom kan være mange. Du kan som beredskabsmedarbejder opleve fysiske følger efter
fx arbejdsulykker. Du kan også være psykisk påvirket af omstruktureringer, besparelser og store
arbejdsmængder. Uanset hvad din årsag er, sidder Denise Mortensen klar til at hjælp dig med skabe
overblik:
”Jeg lytter og spørger typisk ind til din konkrete situation. Derfra kan jeg hjælpe dig med at se
situationen i et bredere og måske nyt perspektiv. Og så kan jeg undersøge dine muligheder, forklare
reglerne og fremhæve opmærksomhedspunkter, så du
bedre kan handle og træffe beslutninger.”
4 områder Denise blandt flere kan
Under samtalen er Denise Mortensen opmærksom på
vejlede dig om
supplerende hjælp. Denise Mortensen og DOBL har et
1. Når du er syg, passer et arbejde
godt samarbejde og er opmærksomme på, hvordan deres
og ønsker sparring om
faglige kompetencer kan supplere hinanden til gavn for
støttemuligheder for
dig.
arbejdsfastholdelse
Har du brug for en sparringspartner, så kan du kontakte
2. Når du er syg og sygemeldt.
Denise Mortensen via tlf. 70131312 eller skrive en
Opmærksomhedspunkter,
besked på FTFa’s Tast Selv-betjening.

Kort om Denise
1. Har arbejdet som socialrådgiver siden 2003
2. Har erfaring fra det kommunale system med
sygedagpenge, flexjob og revalidering mm.
3. Startede som FTFa’s socialrådgiver i 2007.
Hendes force er kendskabet til såvel
Arbejdsløshedsforsikringsloven og den sociale
lovgivning.

perspektiver og regler i et
sygedagpengeforløb.
3. Når du er syg og ikke kan vende
tilbage til arbejdsmarkedet på
normale vilkår.
4. Når du skal passe et alvorligt
sygt familiemedlem og derfor
har svært ved at passe dit
arbejde.

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

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 og med et ønske om en glædelig jul og et godt nytår til dig og din familie.
Michael Petersen
formand
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