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DRUPA 2020 

Via branchesektionen ITMK har du mulighed 
for at deltage i den store grafiske teknikmesse 
DRUPA i Düsseldorf til sommer.  

Rejsen foregår i en moderne turistbus og fin-
der sted i dagene 18. - 21. juni. 

Den samlede pris for busturen, entre til mes-
sen samt 3 overnatninger i dobbeltværelse 
med morgenmad vil efter tilskud lyde på 1.650 
kr. 

Er du omfattet af emballageoverenskomsten, 
kan der via din virksomhed søges yderligere 
støtte i kompetencefonden. For yderligere her-
om kan Bo Madsen kontaktes på 
bo.madsen@hk.dk. 

Øl og vand kan købes i bussen til fornuftige 
priser (medbragte drikkevarer må ikke indta-
ges). 

Af hensyn til booking m.v. skal tilmelding ske til 
carsten.frisch@hk.dk senest fredag den 20. 
december 2019. Et depositum på 500 kr. vil 
blive opkrævet umiddelbart derefter. 
___________________________________ 

OTM LUKKER ET TRYKHOLD 

Sidst i august måned meddelte Berlingske Me-
dia, at de fra årsskiftet lukker BT/Metro som 
trafikavis. 

BT skal herefter udkomme som gratisavis på 
hverdage og som betalingsavis i weekenden. 
Fra januar 2020 trykkes hele oplaget af BT på 
Trykkompagniet i Slagelse, og bl.a. som følge 
af denne beslutning har trykkeriledelsen i OTM 
(Offset Trykkeriet Midtjylland) besluttet at ned-
lægge et trykhold. Tre trykkere og to pakkeriar-
bejdere er opsagt. 

 

ALLER TRYK REDUCERER I TRYKHOLD 

Oplagene på ugeblade og magasiner har væ-
ret støt faldende igennem mange år. Den ten-
dens er i den senere tid yderligere forstærket, 
og det har betydet, at man i Aller Tryk efter en 
længere periode med 10 trykhold nu kun har 
produktion til 8 hold. 

Ordremanglen blev i første omgang imødegået 
med forøget afspadsering samt øget søgning 
af selvvalgt efteruddannelse - hovedsageligt i 
form af selvudviklede kurser gennemført på 
arbejdspladsen. Men efter sommerferieperio-
den kunne opsigelser ikke længere undgås. 
Inden for det timelønnede grafiske område be-
tyder indskrænkningen bortfald af 10 arbejds-
pladser, hvoraf de 3 er løst ved frivillig fratræ-
den. 
___________________________________ 

POLITIKENS LOKALAVISER SÆLGER 
SVENSKE UGEAVISER 

Politiken har solgt 28 svenske lokalaviser til 
Bonnier, og trykningen, der hidtil er udført i Po-
litikens to avistrykkerier i Erritsø og Hornslet, 
flyttes til Sverige pr. 1. december. 

De mistede trykopgaver betyder desværre af-
skedigelse af to trykkere i Hornslet, mens det 
er lykkedes for personalet i Erritsø at undgå 
afskedigelse af trykkere efter forhandlinger 
med ledelsen. 
___________________________________ 

12-12 KONFERENCE 2020 

Styregruppen i Grafisk Tekniker Netværk har 
fastsat, at den årlige 12-12 konference i 2020 
finder sted i dagene 23. og 24. september.  
 
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen! 
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KONFERENCE OM SYGEFRAVÆR 

Lige knapt 30 TR og AMR fra virksomheder omfat-
tet af Grafisk Pension deltog den 14. november i 
en dagskonference med det formål at få sat lys på, 
hvad der kan gøres for at nedbringe det længere-
varende sygefravær. 

Hovedbudskabet fra Grafisk Pension var, at en 
tidlig indsats ofte er altafgørende for, om det lyk-
kes at fastholde den syge kollega i beskæftigelse, 
og at der er store summer at spare for fællesska-
bet, hver gang et medlem hjælpes tilbage på ar-
bejdspladsen. Det anbefales derfor kraftigt, at man 
benytter sig af den sundhedsordning, der indgår i 
pensionsordningen - også gerne inden der foreta-
ges sygemelding. Udover rådgivning består tilbud-
det bl.a. i tværfaglig specialistbehandling 
(fysioterapeut, kiropraktor m.v.), kostvejledning, 
misbrugsrådgivning og hurtig diagnose. 

Sundhedsordningens nummer er 77 55 62 40. 
______________________________________ 

JYSK FYNSKE MEDIER I NY SPARERUNDE 

Direktionen hos JFM har i oktober måned gennem-
ført en voldsom spareplan i koncernen, der bl.a. 
har kostet 94 medarbejdere jobbet og ca. 50 va-
kante stillinger nedlægges. På HK’s område er der 
i alt blevet opsagt 12 administrative, otte medie-
konsulenter, to trykkere i Odense og en trykker i 
Skive. 

GRAFISK TEKNIKER ELEVERS FORDELING 
PÅ FAGLIGHED 

Der er p.t. i alt 76 grafiske virksomheder, hvor der 
er en eller flere grafisk tekniker-elever i et elevfor-
hold. 

Af disse er 15 virksomheder med offset, der også 
har digitaltryk, storformat print og bogbind. Der er 
15 flexo-virksomheder, der for et par enkeltes ved-
kommende også har offset, 13 serigrafiske virk-
somheder og 22 virksomheder med storformat- og 
digital print. Øvrige virksomheder fordeler sig med 
flere specialer. 

TechCollege i Aalborg kan kontaktes for nærmere 
info om elevgodkendelse og uddannelsesaftaler. 
Kontakt faglærer Carsten Kristiansen på mobil 25 
26 63 52. 
_____________________________________ 

HUSK AT INDBERETTE JERES LØN!!! 

Sektoren er i fuld gang med at optage lønstatistik, 
og vi har også brug for jeres lønoplysninger. Løn-
nen er vores arbejdskrafts værdimåler, og derfor 
skal vi opfordre dig til snarest muligt at indberette 
dine og dine kollegaers lønninger, gerne ved at 
besvare den mail, du har modtaget fra afdelingen 
eller sektoren. Hvis du ikke har modtaget en mail 
om lønstatistikken, kontakt da Carsten Frisch på 
carsten.frisch@hk.dk. 

STYREGRUPPEN FOR GRAFISK TEKNIKER NETVÆRK 

Jens Søndergaard 

Schur Pack  

lyn@kopien.dk / 40 52 20 87 

 

Benedicte Toftegård 

Aller Tryk 

bene@pc.dk / 24 90 96 04 

 

Niels Wedege Petersen 

Jysk Fynske Medier 

nielswpetersen@gmail.com / 40 32 53 30 

 

Bjarne Wiese 

Lasertryk 

how@mail.dk / 21 46 30 20 
 
Hans Henrik Nielsen 

Elopak  

hans.nielsen@energimail.dk / 20 14 11 98 
 
Kent Dommerby 

Limo Labels  

kdommerby@gmail.com / 26 85 12 25 

Ib Winther Nielsen 

Rosendahls A/S - Print Design Media  

iwn@bluesmand.dk / +46 722 25 31 07 

 

Olaf Christensen 

Freelancer 

olaf@dalgashave.dk / 30 31 89 76 

 

Henrik Røn Pedersen 

Nordjyske Medier 

henrikroen@mail.dk / 29 99 47 41 
 
Carsten Frisch 

HK Privat  

carsten.frisch@hk.dk / 29 70 41 03 

 

Bo Madsen 

HK Privat  

bo.madsen@hk.dk / 21 66 24 21 
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