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Et varmt farvel til Yvonne Nordahn 
 

Ja som nogen af jer måske allerede har erfaret, så har vi med udgangen af 
marts 2014 sagt farvel til Yvonne Nordahn, som formand for Forsvarets Lands-

klub. Yvonne har med et stort engagement og et utrætteligt ildhu været for-
mand siden 2005, og vi fra bestyrelsen vil hermed rette en stor tak til hende, 

for hendes store arbejde til gavn for HK’erne i Forsvaret.  

 
Yvonne har valgt at fratræde som formand og om kort tid vil hun ligeledes fra-

træde hendes stilling ved OPLOG Frederikshavn, for at gå på pension.  
Yvonne var i sin tid med til at starte Forsvarets Landsklub op, og har været et 

aktivt medlem af bestyrelsen i mere end 25 år. Ingen kamp har nogensinde 
været for stor eller for lille for Yvonne, og hun har via sin indsats i diverse ar-

bejdsgrupper og udvalg været med til at tale HK’ernes sag og skabe en saglig 
dialog omkring vores arbejdsopgaver.  

En af de sidste store ”kampe”, som Yvonne har været en meget aktiv deltager 
i, var sagen vedr. pension af vores udligningstillæg – en sag vi nu heldigvis har 

vundet, og alle berørte kan nu se frem til indbetaling på deres pension. 
 

Den nye formand 
 

Forsvarets Landsklub har jo med Yvonnes farvel også fået en ny formand, og 

det er så blevet mit lod at forsøge at fortælle lidt om mig 
selv. Jeg hedder Tina Pihl Tingberg, og har igennem lidt over 

et år været næstformand i Landsklubben, og dermed forsøgt 
at tilegne mig så meget viden som muligt via deltagelse i 

møder og udvalg sammen med Yvonne. 
 

Jeg er ansat ved Forsvarets Materieltjeneste ved niveau 3 
myndigheden Forsvarets Hovedværksteder, hvor jeg er fy-

sisk placeret i Nordjylland ved Produktionsområde Jylland, 
som udfører vedligehold på Forsvarets landmateriel.  

Jeg har været TR i mange år samt siddet i bestyrelsen ved HK/STAT Nordjyl-
land, så jeg håber mine erfaringer fra dette vil komme jer alle til gavn. 

 
Det er min hensigt sammen med resten af bestyrelsen, at fortsætte med at 

sætte HK’ernes arbejdsopgaver og forhold på dagsordenen rundt omkring i 
Forsvaret via min deltagelse i de mange udvalg og arbejdsgrupper.  
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For at gøre dette, er jeg nød til at vide så meget som muligt om hvad der rører 
sig ude på de forskellige tjenestesteder, så derfor håber jeg selvfølgelig at alle 

tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, kontaktpersoner og med-
lemmer vil kontakte mig, hvis der er noget de mener jeg og Landsklubben kan 

gøre for dem.  
 

Det er min hensigt at gøre HK’erne til en medarbejdergruppe, som Forsvaret 
kan se er nødvendige i det daglige arbejde for at få de enkelte myndigheder til 

at fungere, ligesom det er mig meget magtpåliggende at få fremhævet, hvor 
mange arbejdsopgaver vi faktisk er i stand til at løse pga. vores mange kom-

petencer. 
 

Jeg vil løbende forsøge at holde HK’erne i Forsvaret orienteret om de ting der 

foregår via disse nyhedsbreve, men for at kunne gøre det er det som sagt vig-
tigt at I også bliver en aktiv deltager i processen. 

Jeg vil forsøge at være jeres bindeled mellem Forsvaret og HK/STAT, og håber 
på at jeg kan løfte opgaven til jeres tilfredsstillelse.  

 
Nederst i dette nyhedsbrev har jeg anført min mailadresse i Forsvaret, hvor I 

altid er mere end velkommen til at kontakte mig, både med stort og småt, og 
jeg lover I vil altid få et svar hurtigst muligt. 

 
 

Arbejdspladsbesøg. 
  

Landsklubben planlægger hvert år et antal arbejdspladsbesøg, hvor vi får lej-
lighed til at tale med de lokale tillidsrepræsentanter og de medlemmer der øn-

sker at være med, og det gør vi selvfølgelig også i 2014.  

Et besøg vil være en lejlighed for Landsklubben til at fortælle om det der rører 
sig i Forsvaret og HK netop nu. Samtidig er det en mulighed for jer til at få 

rejst og besvaret de spørgsmål I går og tumler med i hverdagen.  
Indtil nu har bestyrelsen talt om at besøge følgende steder, som vi vil kontakte 

for at høre om det har deres interesse, at vi kommer en tur forbi: 
 

 FMT i Ballerup + FKIT i Hvidovre – gerne forår 2014  
 Flådestation Frederikshavn – alle enheder på stedet  

 Enheder i Københavnsområde, herunder HJV, FE m.v. – samles f.eks. på 
Kastellet 

 HOK + FTK i Karup samt SOK + HJV i Århus – sidst på året 2014  
 

Er der andre arbejdspladser, der gerne vil have et besøg, er I selvfølgelig mere 
end velkomne til at kontakte Landsklubben.  
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Udpegning af TR i FBE områder. 

 
Landsklubben og HK stat har stadig drøftelser med FBE RCV om repræsentati-

onen i FBE´s område.  
Landsklubben arbejder naturligvis på den bedst mulige løsning. 

 
 

1-dags tema-kursus for forsvarets tillidsrepræsentanter. 
 

Der planlægges på at afholde et 1-dags tema-kursus for tillidsrepræsentanter i 
forsvarets område tirsdag den 30. september 2014,- forventeligt på Hotel Jør-

gensen i Horsens. 

Indholdet for dagen er ikke på plads – men de emner der er i støbeskeen er: 
- Civilarbejderloven / pension + evt. Sampension. 

- Forliget. 
- Forsvarets HR-strategi. 

Vi arbejder på at få relevante ressourcepersoner til at komme og undervise os. 
 

 
Mange hilsner 

 

 

Tina P. Tingberg 

 

Kontakt mig på: 

 
E-mail: FMT-VLADM03@mil.dk  

FiiN: FMT-VLADM03 
Tlf. arbejde: 98 19 60 11 

Tlf. privat: 60 17 05 30 

mailto:FMT-VLADM03@mil.dk

