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På nuværende tidspunkt står det nok alle klart

at Verner Lundtoft Jensen har valgt at trække

sig som formand for CAU, fra bestyrelsen og

helt takke af fra SAS.

Verner Lundtoft har været hovedrolleindeha-

veren i CAU's bestyrelse i mere end 8 år, og

har om nogen markeret sig som en ildsjæl,

når det handlede om cabin crews ve og vel.

Det bliver for mig svært at skulle omtale

Verner i datid. Verner står for mig som et ikon

inden for fagpolitik. Verners overblik, eksper-

tise og energi er helt ekseptionelt og ikke

noget man støder på hver dag. Hans uover-

trufne forhandlingsevne, retfærdighedsprin-

cip og sociale indsigt har gjort ham til VORES

formand. Uanset, hvor store bølger, eller hvor

hård en storm, har Verner stået ved roret og

på bedste måde formået at føre skibet til kajs,

ikke altid uden skrammer, men altid i god

behold. Jeg er overbevist om, at jeg taler for

alle i bestyrelsen, når jeg udtrykker min stør-

ste respekt for formanden og mennesket

Verner Lundtoft Jensen.

TAK!

Med venlig hilsen

Jørn Fink

Kære medlemmer,
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Som det formentlig er gået op for de mest observante medlemmer

har jeg valgt at forlade min post som formand for CAU.

Det er med blødende hjerte jeg forlader posten, da jeg stadig

brænder for kabinepersonalets ve og vel og desværre her ved

afslutningen må konstatere, at det arbejde jeg har stået for ikke er

færdigt endnu.

Hvorfor vælger jeg så at gå, er vel det spørgsmål der naturligt mel-

der sig? Jeg er af den opfattelse, at det er på tide at nye og gerne

yngre kræfter tager over. Denne holdning er bygget på flere ting. 

For det første må det være mig tilladt at konstatere at jeg har

aftjent min værnepligt som bestyrelsesmedlem og formand i CAU,

og med en vis ret kan tillade mig at sige, at nu vil jeg se hvad livet

ellers har at tilbyde.

For det andet har jeg stået i front og tegnet CAU i så mange år, og

igennem så mange kriser, at jeg ser en risiko for at CAU’s forhold

til både SAS, andre fagforbund og den undrende offentlighed er

præget af holdningen til mig som person, og ikke af en åben og

reel holdning til CAU og kabinepersonale i al almindelighed. Det

er uundgåeligt, at et i øvrigt godt og professionelt samarbejdsfor-

hold, som det der bør eksistere mellem samarbejdsparter som

CAU og SAS og de personer der repræsenterer disse organisatio-

ner, slides og lider under de meget svære forhandlinger, som vi har

været igennem de sidste år. Jeg må blot konstatere, at forholdet

mellem ledelsen i SAS og undertegnede, er meget slidt.  Da jeg

intet ønske har om at min person på nogen måde risikerer at stå i

vejen for kabinepersonalets fremtidige forhold, er det en af mine

bevæggrunde for at træffe min beslutning om at stoppe.

Ovennævnte område er af en vigtighed for mig der gør, at jeg uan-

set hvor jeg var i mit liv, måtte træffe den beslutning, som jeg nu

har truffet. Nu falder det tilfældigvis sådan ud, at jeg netop er fyldt

55 år og er berettiget til at tage del i pensionsfonden. Derfor væl-

ger jeg også at stoppe i SAS, og er netop nu på vej ud på arbejds-

markedet for at se hvad mine sidste år på arbejdsmarkedet kan

byde på.

Jeg slutter med en følelse af ”job well done”, og med en stor tak-

nemmelighed over for den tillid I som medlemmer har vist mig

igennem årene. Jeg takker for den opbakning, støtte og tillid I som

medlemmer har vist CAU og mig, på trods af, at jeg som formand

for CAU i flere omgange har måttet præsentere rigtig dårlige resul-

tater af vore forhandlinger for jer.  Jeg vil gerne slå fast, at ingen

fagforening kan ønske sig en bedre, mere engageret eller mere

loyal medlemsskare end den som jeg som formand for CAU har

oplevet. Jeg er og har altid været stolt af at repræsentere jer, I har

været det hele værd. Jeg takker den nuværende bestyrelse, samt de

mange andre bestyrelsesmedlemmer jeg har siddet med igennem

årene, for den tillid man her har vist mig, og det albuerum man har

vovet at give mig, på trods af diverse meningsforskelle.

Her ved min afgang tillader jeg mig, med en vis stolthed, at kon-

statere, at vi, på trods af de nedskæringer vi har måttet acceptere

i vore overenskomster, stadig, både på det sociale område, på det

arbejdstidsmæssige område, på det arbejdsmiljømæssige område

samt det økonomiske område, har aftaler der holder, og sammen-

lignet med de fleste andre aftaler for kabinepersonale ligger i den

gode ende.

Pas på hinanden, stå sammen om CAU og dens bestyrelse, så skal

det nok gå.

Tak fra mig, tak for den fine reception CAU holdt for mig, tak for

de fine gaver, tak til de mange der mødte op, tak for alt.

Med ærbødighed 

Verner

Gode kolleger
Last check out – no further duty

Verner Lundtoft Jensen
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Ja, så skete det. CAU fik en ny formand efter, at Verner, som
har trukket læsset i 8 år, har valgt at træde tilbage til en ny
og velfortjent anderledes livsstil. 

Lad det være sagt med det samme, at jeg havde aldrig, da
jeg blev ansat i SAS i 1999, forestillet mig, at jeg skulle blive
formand for Cabin Crew, eller endsige opstille til CAU’s
bestyrelse. Men nu er det så blevet sådan, og jeg vil gøre
midt bedste for at leve op til tilliden og sammen med den
øvrige bestyrelse at fortsætte indsatsen for vores medlem-
mer. Det er i hvert fald en spændende opgave, som jeg gerne
påtager mig.

Ifølge Take-Off.dk, så har CAU nu valgt en ny formand, der
”har ord for at være tilhænger af en endnu hårdere kurs over
for ledelsen”. Til det er der blot at sige, at uanset hvem der
måtte havde været kilde til den opfattelse, så er det ikke et
prædikat, som jeg egentlig har det så skidt med, hvis det
betyder, at man har den opfattelse, at heller ikke denne for-
mand vil finde sig i, hvis der igen dømmes fri jagtsæson på
Cabin Crew. 

CAU er en ansvarlig organisation, både i forhold til medlem-
merne og virksomheden, men deri ligger også, at vi til
enhver tid vil kæmpe for en fair behandling af vore medlem-
mer og anstændige arbejdsvilkår for cabin crew. Hvis det er
dét, man definerer som konfliktsøgende, har man vist ikke
forstået eller accepteret formålet med en fagforening. Fred
være med det, det har CAU’s bestyrelse heldigvis. 

Endelig skal det bemærkes, at hobbyjournalisterne på Take-
Off ikke har henvendt sig til MIG for en kommentar. 

En af de store udfordringer, som vi står over for lige nu og
her, er, at den nye organisation i SAS-koncernen, hvor det
stadig er lidt svært at se, hvor det ender. Hos CAU bruger vi
i øjeblikket en masse energi på, at få etableret et ordentligt
samarbejde med organisationen her i København, således at
både rammerne og indholdet af et sådan samarbejde kan
afføde nogle gode relationer med den gensidige respekt, et
sådan samarbejde mellem ligeværdige parter nødvendigvis
må have. Og indtil videre har denne proces forløbet positivt. 

Internt i CAU vil vi kigge vores arbejdsform efter i sømme-
ne, for på den måde at sikre, at vi til enhver tid vil være i
stand til at møde de udfordringer, vi kommer til at stå over
for. Vi har dog allerede gennem de sidste par år tilrettelagt
arbejdet, således at opgaverne bliver fordelt på flere hove-
der. På den måde bliver viden og erfaringsgrundlag noget,
som alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at få del i.
Og Derfor er det fundament, som bestyrelsen står på i dag,
efter vores egen opfattelse allerede meget stærkt. 

Som medlemmer af CAU kan I under alle omstændigheder
trygt stole på, at vi i bestyrelsen fortsat vil arbejde for, at
arbejds- og levevilkår for CC er anstændige.

God sommer til jer alle sammen!

Jakob

Kære kolleger, kære medlemmer,

formanden
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TEAM CAU går vidare

Jag vill först börja med att tacka avgående ordförande Verner
Lundtoft Jensen för all den tid, engagemang och allt arbete
som han har lagt ned i CAU. Verner har satt sina fotspår i
hela SAS och varit en frontfigur som tagit emot många
hårda törnar och slag för att försvara CAU och dess medlem-
mar.

Vårt ansikte utåt har valt att lämna CAU´s styrelse, men de
personer som har stöttat och arbetat i CAU´s team finns
kvar. En person i team CAU har försvunnit, men vår organi-
sation är bestående av ett team som ska kunna fylla upp de
tomrum som nyckelpersoner kan lämna efter sig och det
arbetet är vi i full gång med. 

Det fantastiska är att TEAM CAU idag har mer än 165 års
erfarenhet i den flygande branschen, långt mer än 400 år
som levande på jorden och dessutom runt 80 års erfarenhet
i fackföreningen CAU. TEAM CAU har ett stort stöd av en
erfaren och otroligt kunnig personal på kontoret som är oss
trogna sedan många år tillbaka och känner väl till oss som
grupp. Vi finns alla där för er och vi kommer som alltid att
försöka vara steget före och fokusera på allt som är i närmil-
jön runt kabin crew.

Bara en kylig dag i juni
Idag, den 15 juni, vår första sommarmånad och vi har ingen
riktig sommarvärme än, men vi har ett avtal. Ett avtal som
innehåller det några svenska piloter hade önskat att deras
avtal hade innehållit i dagsläget. 

Svenska tidningarna skriver idag om pilotförhandlingar som
strandat på grund av att ett litet flygbolag har sagt upp
många av sina piloter på grund av arbetsbrist för att senare
hyra in piloter på helt andra anställningsvillkor, utan att
erbjuda de uppsagda piloterna återanställning på sina
gamla villkor.

Vi kan därför TACKA alla våra medlemmar för det enorma
stöd CAU hade i den senaste avtalsförhandlingen och för att
den 15 juni bara är en helt vanlig kylig sommardag för oss
som medlemmar i CAU utan hot om uppsägningar för att
senare bli ersatta med inhyrd personal på helt andra villkor.
TEAM CAU kommer även i framtiden att fokusera på det
som är bäst för kollektivet på lång sikt och det kommer vi att
göra tillsammans med våra medlemmar.

Med ödmjukhet och ära ska jag bära rollen som næstfor-
mand/vice ordförande i CAU i den kommande perioden. Jag
ska med all den energi jag kan generera, arbeta i TEAM CAU
för våra medlemmar och jag är en person som står som sta-
digast när vindarna blåser som hårdast, trots att jag är
svensk.

Jag vill som jag så många gånger tidigare gjort, uppmana
medlemmar att komma med synpunkter till föreningen, om
problem, goda idéer och det som kan vara värt för förenin-
gen att arbeta för. Vi är alla i föreningen ute och flyger paral-
lellt med arbetet i CAU, men vi fångar inte upp allt som kan
bli bättre på vår arbetsplats. Tycker du att det är något som
CAU ska veta, Hör av dig. Det är bättre att höra av sig en
gång för mycket än inte alls och vi finns på CAU´s kontor
varje vardag för er skull.

Hälsningar från
Anna-Lena Gustafsson
Næstformand
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Ressourcekoordinator

Vi henvendte os tidligt i foråret til SAS for at høre om res-
sourcerne over sommeren. Senest den 18. maj på forespørg-
sel i en mail, fik vi svaret på et møde: der er ingen problemer
over sommeren!

Nu står vi så mindre end 1 måned herefter og hører at vi har
store problemer i juli og måske også i august. Det skyldes
for en stor del, at nordmændene ikke kan bemande deres
langruteandele. Det kommer for størstedelen til at ramme
os i CPH og vi kommer til at være 8 CC på EWR, IAD og
ORD i juli. Hvad der sker i august har vi endnu ikke fået
besked om. Efter der er nedbemandet til 8 på USA flyvnin-
ger, er vi lige det antal vi skal være på nær i weekenderne.
Der mangler ca. 60-70 den første weekend og 30-40 den
næste weekend. 

Vi har fået at vide, at de store mangler i weekenderne skyl-
des at man har taget charterproduktion ind som hovedsage-
ligt er om lørdagen og så lander man efter kl. 02.00 søndag,
og i henhold til aftalen, kan CC ikke producere mere om søn-
dagen. Dette kommer til at ramme os alle, ikke kun på lan-
gruterne, men også på kortruterne.

Jeg håber at MIR når at bringe et indlæg om både langruter
og kortruter, og hvor der skal reduceres og ellers vil jeg for-
søge at udsende det som en medlemsmeddelelse så snart
det foreligger eksakt på skrift.

Jeg håber at alle og specielt purserne, vil arbejde efter dette
og vil tænke på, at der er mange som arbejder hele juli og
august.  Vi skal alle kunne holde hele sommeren og frem-
over. Der er en grund til at vi har arbejdsmiljømedarbejdere,
der ser på APV for vores flyvninger og deres anbefalinger bør
følges!

Jeg kunne have håbet på, at SAS i stedet for at forespørge til
forslag til dispensationer havde forslået om ikke vi kunne
aftale, at prisen for salg af fridage blev sat op til det dobbel-
te og at den enkelte kunne vælge mellem penge og F3dage. 
Jeg kunne have håbet på, at SAS havde foreslået at de ville
binde sig skriftligt til, at såfremt man fremover ikke havde
ressourcerne på plads, så ville man binde sig til, at prisen for
salg af fridage så blev det 4 dobbelte. 

Jeg ved at det vil en virksomhed formentligt ikke gøre, hvis
de ser det på den korte økonomiske bane.

Det ville en virksomhed dog gøre, hvis den så det på den
lange økonomiske bane. Vi har set at maj måned er forbed-
ret. Kunderne er ved at vende tilbage. Skal vi så nu til at
miste dem igen? Der er jo ingen tvivl om, at SAS dårlige
koordinering kommer til at gå ud over medarbejderne og
ikke mindst kunderne. Derfor mener jeg, at det ville være en

rigtig god investering på den lange bane, at tilbyde CC en
forhøjet kompensation for salg af fridage. Sammenholdt
med at vi alle er gået minimum 10% ned i løn, kunne det
måske få nogen til at sælge en enkelt fridag her og der. Det
vil få indflydelse på kundernes opfattelse af vores produkt,
men ikke mindst få indflydelse på vores arbejdsbelastning
over sommeren.

FERIE
Der biddes efterårsferie på fulde drøn, og jeg har korrespon-
deret med SAS, da jeg synes at der er en skævfordeling af
kvoten i grupperne. Vi har forsøgt at få kvoterne og grupper-
ne af SAS, men det ønskede man ikke at give os. Jeg har dog
været heldig at få hjælp fra enkelte af jer, så jeg kunne se lidt
nærmere på kvoterne. Da jeg ikke kender gruppeinddelin-
gen, ved jeg dog ikke om jeg har fået alle med og må nøjes
med dem jeg har. Jeg har pointeret overfor SAS at julen og
nytåret er utroligt vigtig for alle, og at der derfor er ekstra
fokus på den. SAS ser jævnligt på produktionen over
julen/nytåret og vurdere om kvoten skal øges. Hvis den øges
kommer det til at ske inden dagene er gået i minus. Med
SAS overblik på ressourcerne er jeg dog ikke sikker på, at der
sker nogen ændring. Vi har feriemøde den 5. juli, hvor vi skal
drøfte ferieretningslinjerne med SAS bl.a. majproblemet,
pointbelastningsreglerne for sommer og restferie, pointstart
for de der kommer tilbage fra orlov og barsel, kvoterne samt
ferieudlægning i maj for FG.

DELTID
Vi underskrev en ny deltidsaftale i marts i forbindelse med
den ny spareoverenskomsten. SAS sender et brev hjem til
alle, som er udfærdiget i samarbejde med CAU. Det er vig-
tigt at I ved, at det er en aftale om tjenestegøringsgrad, det
vil sige ikke kun om deltid, men også om ønsker om at gå
op i tid. Så fremover skal man tilkendegive en gang for alle
om man ønsker deltid. Derefter skal man kun henvende sig,
hvis man ønsker at gå op i tid eller yderligere ned i tid. I kan
læse nærmere om selve detaljerne i aftalen på vores hjem-
meside. 

Med venlig hilsen 
Ressourcekoordinator 
Karin Ligaard
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DER VAR ENGANG EN ASKESKY….

Dette indlæg er ganske vist lidt sent, men Caution udkom
ikke forrige måned, hvor det var højaktuelt og mit sure
opstød er ganske vist blevet mindre, men er ikke helt for-
svundet.

Luftfartsbranchen blev så ramt igen og denne gang fra uven-
tet front, askeskyen. Alle stiller pænt op, men dem der umid-
delbart rammes allerhårdest er CC, der er tvunget til at være
væk hjemmefra i op til 9 døgn indtil videre.

Jeg selv endte i Chicago, hvor jeg det første døgn tænkte, ja
det er da ok. Det andet døgn tænkte man, ok det er ikke det
værste sted at strande. Det tredje døgn tænkte jeg, og nu vil
jeg gerne hjem!!!!  Jeg kunne forestille mig, at de fleste af jer
havde det på den måde. Omverdenen tænker formentligt:
jamen det er da ren ferie, de laver jo ingenting derude! Og
nej, vi laver ingenting, men vi er væk fra vores familier og har
ingen indflydelse på hvornår vi kommer hjem igen, og får
besked fra døgn til døgn om vi skal flyve eller ej. 

For mit vedkommende blev det 7 dage væk fra familien og
for mange blev det endnu længere. Derudover bestiller jeg
nok ikke en busrejse i den nærmeste fremtid efter 8 timers
busrejse fra Oslo. Det var knap så fedt! Jeg for min del vil
sige tak til mine hyggelige kolleger for, som altid, at formå at
skabe en god stemning lige meget hvordan situationen ser
ud. Vi passer på hinanden som en stor familie når krisen
kradser, og det skal vi huske at værdsætte.

Jeg kan ikke lade være med at kommentere på SAS’ søde ord
til os, med tak for den gode indsats. Ja, ord er jo gratis og
tak for dem. Når det kommer til at det koster penge, ja så er
det at de skrevne ord ikke hænger sammen med de udtalte
ord, og så er det at man skal til at fluekneppe om småører.
Visse personer i SAS kan ikke forstå, at vi har behov for at
have slingefridage, når vi kommer hjem efter f.eks. 7 dages
arbejde i stedet for 3 dages arbejde. Helt ærligt, hvor f….. er
forståelsen henne. Hvis en person havde været til møde i
Peking omkring f.eks. de kinesiske værtinder, og kom hjem
5 døgn forsinket, så tror jeg, at de gerne ville have nogle fri-
dage. Muligvis ville de få overtid, så de ikke kun fik erstattet
deres tabte fridage, de nu havde brugt på ufrivilligt arbejde,
men også fik noget overtid, så det ikke kun blev 1:1.

Så en opfordring til alle, der ikke har prøvet det på egen
krop: forsøg at sætte jer ind i vores arbejdsliv og deraf føl-
gende familieliv (eller mangel på samme), og forsøg at vise
en smule forståelse, hvis vi skulle komme i en lignende
situation en anden gang. Lad være med kun at tænke det
hele i arbejdstimer, og tænk i stedet også på vores bortevæ-
retid og på at vi ikke aner hvornår vi kommer hjem. Nogle er
aleneforældre og kan få pasningsproblemer, andre har afta-
ler eller ferieplaner som alt sammen går i vasken.                                         

Da askeskyen endelig forsvandt fra dansk luftrum, skulle tra-
fikken i gang igen, og SAS manglede besætninger til en
masse flyvninger. Jeg har forstået, at rigtigt mange stillede
sig til rådighed og det skal SAS være dybt taknemmelige for.
SAS har sparet mio. af kroner fordi crew har været så sam-
arbejdsvillige og imødekommende. Der er også mange der
har valgt ikke at stille sig til rådighed, dels fordi de havde et
behov for at være sammen med deres familier, dels fordi de
ikke føler sig værdsatte:

• De har siden sommeren 2009 læst i pressen at de er for
dyre og SAS har ikke dementeret dette på noget tids-
punkt. Vi har lige afleveret 108 mio. sek. i denne overens-
komst og SAS har ikke været ude og fortælle, at vi nu er
billigere end f.eks. Norwegian. Kom nu ud i pressen og
ros jeres personale, for de fortjener det. Det er ikke nok
kun at gøre det på portalen og holde det indenfor flyve-
personalets 4 vægge, for vi skal stadig forsvare os i hver-
dagen overfor venner, til middagsselskaber osv.  

• Vi hører at kolleger på jorden og andre personalegrupper
synes at vi er forkælede! Den dag vi underskrev aftalen,
skulle besætningen på 943 høre fra en passager, at mark-
personalet havde sagt følgende: ”nu må vi se om I kom-
mer hjem. Det er kabinepersonalet, de er så forkælede!”
Det kommer til at stå i luften, for man kan ikke konfron-
tere personerne direkte, når man hører det fra 2. person.
En opfordring til jer alle, næste gang I hører en sige det,
så gå dem på klingen og bed dem om, at beskrive nøjag-
tigt på hvilke punkter de synes at det er tilfældet? Jeg tror
nemlig at deres udtalelser bunder i uvidenhed. 

SAS har et stort arbejde de bør tage hul på, hvad angår at få
deres Crew til at føle sig værdsatte. Mats Jansson skriver på
Portalen; ”I hela företaget finns dock en fantastisk vilja att
göra det bästa av situation och det har vi också lyckats
med.”

Jeg vil dog vove den påstand, at den fantastiske vilje ikke
skyldes ledelsens evne til at motivere sit personale, men
vores evne til at finde energien og viljen hos hinanden.

SAS har det bedste kabinepersonale jeg længe har set. Vi har
et job, hvor vi måske får ros fra kollegerne eller passagerer-
ne (hvis de tager sig tid, til at skrive til SAS), men vi får ikke
direkte ros fra vores nærmeste leder, da denne ikke aner,
hvordan vi hver især arbejder ombord, og vi faktisk heller
ikke ved hvordan vores nærmeste leder arbejder. Vi knokler
ude på linjerne med at samle op på de fejl der bliver begået
andre steder i SAS. Vi skal stå for skud og svare tilbage på
alt det der har stået i pressen, som SAS har valgt ikke at
dementere. Der er da ikke noget at sige til, at mange så tæn-
ker: SAS kan da rende mig, skulle jeg hjælpe dem efter at de

Fortsættes næste side
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har ladet pressen svine mig til og efter at jeg har måttet stå
i skudlinjen under forhandlingerne fra alle kanter? Så når det
brænder på kan man godt bruge min arbejdskraft, men i
dagligdagen er jeg ikke værdsat! Det er som sagt fint nok
med rosende ord i en mail, men det er ikke nok! Vi menne-
sker har behov for ros, når vi yder en ekstra indsats og hvis
man ikke får opfyldt dette basale behov og føler sig værdsat,
så risikere man at gå ned med bl.a. stress. Så kom ind i kam-
pen og plej jeres personale, så I undgår for mange sygemel-
dinger! Kom ud med pulsresultatet og tag aktion på de
punkter hvor der er ”plads til forbedring”, hvor et af punkter-
ne vist bl.a. er i ledelsen.  

Nå - nok med mit sure opstød i dette indlæg.

Hvad er så reglerne når vi bliver forsinkede? Både på kortru-
te og langrute gælder følgende:
Hvis check-out på grund af uregelmæssigheder overskrides med
4 tm. eller mere, og dette medfører, at check-out sker på første
planlagte fridag, kompenseres dette med F3-dag inkl. relevante
fridagspåslag (i.e 1,6 F3-dag for CC på 100%) og CC fortsætter
efterfølgende planlagte tjeneste. Hvis fridagsperiode ændres mere
end én dag p.g.a. uregelmæssigheder, tildeles optjente slingefri-
dage. Fridagsperioden skal dog minimum omfatte 42 tm., i mod-
sat fald udarbejdes overgangsperiode i samråd med berørte CC.

Derudover er der mange der har været undervejs med alter-
native transportmidler og denne bør selvfølgelig tælle med i
tjenstegøringstimerne på dagen og på ugen. Så I skal lige
kontrollere jeres dutytime i portalen, at transporttiden er
registreret. Vores aftales definition på tjenstegøring er: 

Tjenestegøring. Som tjenestegøring regnes:
a) Tjeneste fra check-in før start til check-out efter sidste lan-

ding i tjenestegøringsperiode.
b) Tid som medgår til overføring af CC som passager eller pas-

sivt / deadheaded besætningsmedlem.

Vores aftale siger:
Ved overskridelse af maksimalt tilladt planlagt tjenestegørings-
tid; jvf. C.1.2. Tjenestegøringstid; kortrute, og D.1.2.
Tjenestegøringstid; langrute udgår overtidsbetaling for hver
påbegyndt halve time modsvarende 1/200 af fast 100%
månedsløn (i.e. grundløn ). På langrute udgår overtidsbetaling
ved tjeneste over 13:00 tm. i tjenestegøringsperiode. Dette uag-
tet maksimalt tilladt planlagt tjenestegøringstid på langrute er
14 tm.

1. Overtidsbetaling udgår kun for den primære overskridelse;
d.v.s. samme overskridelse kompenseres kun én gang og ikke
flere gange, selvom mere end én grænse evt. overskrides på
samme tid. 

2. Efter skriftlig anmodning herom har CC ret til at konvertere
overtidsbetaling til fritid, således at 4 overtidstimer optjent
indenfor 2 rullende måneder konverteres til én fridag; angi-
vet med særskilt kode. Evt. overskydende overtidstimer udbe-
tales kontant jvf. ovenstående.

Nogle af jer er landet fra langruter andre steder end i CPH,
og derefter er i blevet transporteret med f.eks. bus til CPH
og her kan der komme f.eks. tab af minimum hvile eller over-
tid i spil. Hvis I er i tvivl om hvorvidt I er registreret korrekt,
så foreslår jeg, at I kontakter SAS ressourcerne.

Med venlig hilsen
Ressourcekoordinator 
Karin Ligaard

Fortsat fra forrige side

Den 28 September kl 10.00

Den 30 September kl 10.00

Plats;  I CAU´s hus

Pensionmötet vänder sig till dig som närmar sig

åldern då pensioneringen inte är allt för långt

borta.

Vad är det du ska tänka på när du slutar ditt arbe-

te som cabin crew i SAS med hänsyn till Fonden,

Efterlön och Pensionsutbetalningar.

Mötena avslutas mitt på dagen med något lätt att

förtära.

VÄLKOMNA

Anmälan ert deltagande  till kontoret

Mail;  cau@cau.dk

Telefon;  32 51 51 11 

AON ger Pensionsinformation
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Hotelnyt

Brussel
Som I har opdaget, er vi flyttet til nye hoteller i city og airport
i Brussel, da der var store besparelser ved byttet i byen og
der har kun været positive tilbagemeldinger fra jer, så jeg går
ud fra at alle er tilfredse.

Grunden til hotelbyttet ved airport er, at besparelsen til
transporten er lige så dyr som en overnatning for en hel
besætning, så der skal ikke den store lommeregner til, for at
se at SAS sparer mange penge her. Ved stop i airport skal
crew selv gå igennem lufthavnen, da hotellet ligger lige
udenfor for ankomsthallen. Husk at printe en crew procedu-
re, så har du informationen om hvorledes du kommer frem
og tilbage til flyet.

Palanga
Vi er tilbage i Palanga, efter at Cimber Sterling har fløjet
vores produktion, indtil vi selv har kunnet dække den ind
med vores nye CRJ fly, og det gælder både et airport og city-
hotel. 

Airporthotellet ligger ved kysten i Palanga, som er et yndet
sommersted for lithauere, russere og skandinaver.

City hotellet ligger i nabobyen Klaipeda, som ligger 30 min.
kørsel fra lufthavnen. Byen er en typisk østeuropæisk by med
muligheder for shopping og ikke mindst billige, gode restau-
rantbesøg.

En restaurant der bør besøges er på Hotel Navalis, der lig-
ger 5 min fra vores cityhotel, og kokken har arbejdet på
Restaurant Noma (verdens bedste) og maden er næsten lige
så god som Nomas og prisen er lav. Kan være en god ide at
reservere plads om sommeren, når I ankommer til Klaipeda.
Alle hoteller tilbyder forskellige muligheder som er beskrevet
i crewproceduren og navne og adresser på hotellerne finder
I på CAU's hjemmeside og Portalen.

Med venlig hilsen
Brian og Søren

Formanden går af
Verner fyldte 55 år i april og jeg havde håbet til det sidste, at
han valgte at blive. Verner har gjort en helt fantastisk indsats
for medlemmerne i alle de år, han valgte at stille sig til rådig-
hed for CAU. Han har ydet mere end man nogensinde kunne
forlange af en formand og har taget ansvaret på sig langt ud
over hvad man kunne forvente. Verner har de sidste år, hvor
krisen satte ind og sparekniven skulle ind, hvor vi skulle sige
farvel til kolleger og på gensyn til andre, hvor vi skulle gå ned
i løn af flere omgange, kæmpet kampen for medlemmerne.
Jeg ved at han har haft utallige søvnløse nætter og har kørt
på mere end døgnets 24 timer. 

Under forhandlingerne i Forligsinstitutionen har Verner fra
ledelsens side fået en umenneskelig behandling. To gange i
den uge vi sad og forhandlede blev han kaldt til møde, vel at
mærke helt alene. Hvad formålet dermed skulle være, kan vi
alle gætte os til…

Flere gange har Verner sagt fra til familiebegivenheder for at
hellige sig medlemmerne.

Jeg vil gerne sige personligt tusinde tak for det fantastiske
arbejde. Uden Verners erfaring og udholdenhed havde vi
ikke fået en aftale i hus i marts måned, og jeg kan kun gisne
om hvor vi så havde været.

Når en formand træder ud, skal der jo en anden til og et fler-
tal i bestyrelsen valgte at stemme på Jakob til denne post,
ligesom man valgte Anna-Lena til næstformandsposten.
Andre poster, hvor der er sket ændringer, er personerne også
valgt af et flertal.

Med venlig hilsen, bestyrelsesmedlem 
Karin Ligaard
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Forandringer i SAS

Desværre har SAS besluttet at flytte store dele af de admini-
strative til Stockholm. Det er så en ledelsesbeslutning, og
den må man som medarbejder acceptere. Man bør dog som
ledelse gøre det på en måde, således at de ramte medarbej-
dere tænker: ”ok det er godt nok træls, men min arbejds-
plads har gjort det så godt de kunne og grebet det ordentligt
an.” Jeg tror dog ikke at det er den følelse de ansatte sidder
tilbage med. De skulle have haft besked om, hvem der mis-
tede sit job fredagen inden påske (almindelig pli er, at man
aldrig giver besked om opsigelser op til en weekend eller
anden frihed), men pga. en manglende involvering af de fag-
lige, blev denne beslutning udskudt til efter påske. Så kunne
de gå rundt hele påsken og være bekymrede. Efter påske får
de så beskeden, at det er udskudt til maj måned. Hvis det
var mig, så ville jeg føle mig umenneskeligt behandlet, uan-
set om jeg havde været i firmaet i 5 eller 20 år. Jeg synes fak-
tisk, at man snart burde have lært, hvorledes man skal hånd-
tere en overtallighed på en ordentlig måde, så man har det
menneskelige aspekt med i gennemførelsen af omorganise-
ringen, der medfører afskedigelser. Det er nemlig nogle af de
samme fejl man begår igen, som da der skulle håndteres
overtallighed i kabinen, og det er altså de samme personer,
der sidder og håndterer det fra ledelsens side. De der ram-
mes er vores administrative kolleger, der i dagligdagen (for
en stor dels vedkommende) er os til stor hjælp med at få
arbejdslivet og privatlivet til at hænge sammen. Vi har fået
det nye feriesystem indført og de kolleger der er indsatte i
dette bliver i værste fald opsagt, og hvor står vi så? (Hvis vi
er rigtigt heldige, får de lov til at fortsætte med feriesystemet
og udbrede det til Sverige og Norge blandt både piloter og
kabine. Er vi uheldige så kommer der til at sidde nye menne-
sker med dette, som intet aner om systemet. Dette medfø-
rer også, at det samarbejde vi har haft med ferieplanningen
skal til at starte forfra). Det kan få stor negativ indflydelse på
CC’s liv fremover. Mange af jer har hjulpet SAS i svære situa-
tioner eller har selv fået hjælp i forskellige situationer, og jeg
tror, at mange af løsningerne er fundet i samarbejde og skyl-
des den nære personlige kontakt. Dette kan blive ændret
gevaldigt, såfremt det hele flyttes til Stockholm og vi kan risi-
kere, at vi alle sammen blot bliver et nummer i stedet for en
person. Vi kan risikere, at de personer, der nu skal ”handle”
os, ikke er tilstrækkeligt indsatte i vores aftaler i København,
og at dette medfører flere brud på vores aftaler, men det må
tiden jo vise. 

Det er ikke mange år siden, at man gjorde nøjagtigt det
samme og der gik ikke længe, før de dele der havde med
crew at gøre blev decentraliseret igen. (Formentligt fordi
man ikke opnåede de ønskede effekter og økonomiske
besparelser.) Så hvorfor man gør det samme igen, og risike-
rer at begå samme fejl, og de omkostninger der er hermed
forbundet, forstår jeg ikke. Man har lavet en risikoanalyse,
men ikke taget de personer med på råd og vejledning, som

havde erfaringerne fra forrige proces, hvor klogt er det lige?
Når man laver en analyse, plejer man at have et punkt der
hedder; hvad har vi af viden. Det virker som om, at det hele
er gået lovlig stærkt og ikke er blevet gennemanalyseret. Det
er jabbet igennem og hvor ofte ender det med noget godt?
Eller måske er det af politiske årsager i stedet for økonomi-
ske. Man kunne sagtens forestille sig rent teoretisk, at den
svenske regering havde stillet krav i forbindelse med aktie-
emissionen. Så politikerne, for at kunne forsvare en emis-
sion overfor vælgerne, havde krævet at der skulle beholdes
svenske arbejdspladser fremover, uanset prisen forbundet
hermed, men det er blot mine tanker….

Når vi i kabinen har 1% sygefravær svarer det til 17 FTE’er,
dvs. en omkostning på minimum 5 mio. og jeg tror at der er
en stor risiko for, at sygefraværet kan stige, hvis ikke vi læng-
ere har det personlige forhold til vores administrative kolle-
ger. Der kunne være ca. 17 ansatte i administrationen til
f.eks. at se på fordelingen af tjenestegøringstimer, schedu-
len, biddinger, fridagsønsker og følge op på de CC der er
syge, for at gøre alt for at de kan blive raske så hurtigt som
muligt osv. Så kunne sygefraværet måske mindskes med et
par procenter, vi kunne stadigvæk beholde nogle af vores
administrative kolleger, som er med til at give os et mere til-
fredsstillende arbejdsliv. ·

Når SAS så indenfor de næste 2 år igen finder ud af, at det
var mere effektivt personale man havde i København, så kan
det være for sent. Der er nemlig stor sandsynlighed for at de
dygtigste medarbejdere til den tid har fundet et andet arbej-
de, hvor de bliver plejet og føler sig værdsat. Så den kompe-
tence man har, risikerer man forsvinder og hvor står vi så?
Så de penge SAS tror at de sparer et sted, sætter de til et
andet sted, og den kompetence de har den dag i dag sætter
de måske til i denne proces. Jeg synes at det er drønærger-
ligt at vores kolleger også skulle opleve at blive behandlet på
samme måde eller måske værre, end vi blev for snart 1 år
siden. Jeg sender derfor de varmeste tanker til alle vores
ramte kolleger. Crew planning support, som den nye
”enhed” i SAS skal hedde, har fået Allan Hansen som chef,
hvilket jeg ser som meget positivt for samarbejdet indenfor
mit område (ressourcerne). Allan ser cabin crew som kun-
derne og det er et rigtigt godt udgangspunkt. 

Jeg vil forsøge at gøre mit til, at den negative påvirkning på
cabin crew bliver så minimal som muligt. Jeg ville gerne hele
tiden følge op på hvordan I oplever det igennem en med-
lemsundersøgelse, men afventer bestyrelsens endelige
beslutning om tilladelse hertil. Jeg håber at det kan blive
gennemført hurtigt, da det er nødvendigt at få et før og efter
billede, ellers kan man ikke sammenligne. Da centraliserin-
gen er per 30. september, skal vi helst i gang nu. Hvis ikke
jeg skulle få et go, vil jeg meget gerne høre fra så mange af

Bestyrelsesindlæg
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Jer som muligt, om oplevelser i juni, juli, august og septem-
ber. De samme personer vil jeg så spørge om deres oplevel-
ser i september, oktober, november og december, og så
længe det er nødvendigt for at have et godt dokumenteret
grundlag.

Jeg håber, at ledelsen fremover med pulsen i baghovedet vil
tænke mere på de ansatte og hvor vigtigt det er, at få dem
med sig frem for imod sig. 

Jeg håber, at ledelsen fremover vil se sine ansatte som det
store aktiv de er for firmaet, og ikke som en omkostning på
budgettet.

Jeg håber, at ledelsen fremover vil søge samarbejdet med
foreningerne, og kan se CAU som en medspiller og ikke en
modspiller. 

Med venlig hilsen
bestyrelsesmedlem
A/H Karin Ligaard

Möten i Malmö

Den Torsdagen 16. september kl. 9.30

Den Tisdagen 21. september kl. 9.30

På Radisson BLU  i Malmö

Konsten att vara en Öresundspendlare som 

arbetspendlar och en som är pensionär.

Hur påverkas du av det nya Nordiska 

skatteavtalet som börja gälla 2010?

Nyheter, A-kassan, Föräldraledighet och pension

En kopp kaffe finns innan mötet

Information under ca 2 tim

Mötet avslutas med lunch

Alla är hjärtligt välkomna

Anmäl ditt deltagande till kontoret

Telefon 32515111

Mail cau@cau.dk
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MIR valg

Vores arbejdsgiver SAS skal ifølge lovgivningen afholde valg
af miljørepræsentanter hvert år.

Dette års valg blev forsøgt afholdt i april måned.
Men som i sikkert alle har læst på udsendt mail fra MiR gik
det ikke helt efter planen.

Proceduren til afholdelse af valget kunne misbruges.

Derfor blev valget tilbagekaldt.

MiR afventede at SAS fandt en holdbar metode til afholdel-
se af valg af Miljø repræsentanter for kabinen. 
Dette skete så i Maj måned, ved hjælp af en SAS mail til alle
cabin crew. De afgivne stemmer var ikke så mange som man
kunne ønske.
Kun 370 cabin crew havde afgivet deres stemme til SAS. 

Vi kan hermed oplyse at flertallet af stemmer gik til de tidli-
gere MiR repræsentanter.

”Drainmast on ground”
Er du ”on ground” så bedes du undlade at benytte ”sink” på
”lavatories” samt de ”galleys” hvor vand ledes til en ”drain-
mast”, da vandet ender direkte på ”tarmac”

Vis hensyn over for vore kolleger som arbejder rundt om
flyet!

Longhaul

Ovne
MIR-SCCA og NKF's miljørepræsentanterne har på det kraf-
tigste opfordret SKI til, at man hurtigst mulig får indført
KOLD mad på de fly hvor der er problemer med ovnene. Vi
mener, at det er uacceptable arbejdsforhold for CC at arbej-
de med.
Vi håber SKI og inflight vil agere hurtigst muligt indtil ovne-
ne er fuldt funktionsdygtige på samtlige fly.
Da det i øjeblikket er alt fra 1-6 ovne, som ikke virker på
vores langrutefly.

Serviceoplæg
MiR har fået henvendelser fra kollegaer vedr. Long Haul
koordinatorens ønske om, at I ændrer i serviceoplæggene,

når der holdes briefing. sam-
tidig opfordre Long Hagl
koordinatoren også til at I
skriver mail til Mig om at få
ændret serviceoplægget, men
før I skriver har I brug for følgen-
de information.

MIR og miljørepræsentanter i Oslo og Stockholm har et tæt
samarbejde med inflight service i STO SKI som er ansvarlig
for serviceoplæggene for cabin crew arbejdsmiljø  på Long
Haul.

Mir vil gerne forklare jer lidt om grundlaget for ændringerne
- når SAS vælger at reducere på bemandingen.

Når SAS har besluttet at reducere med 1 CC på visse flyvnin-
ger –, så har det en konsekvens blandt andet, at sætte store
bakker og ligge koldt brød på bakken, for at belastningen for
den enkelt CC ikke øges(man kan så reagere på hvorledes
brødets kvalitet er som ligger på bakken)oplægget skulle
være et godt og lækkert koldt brød- så rapportere gerne via
CORS hvis dette ikke er tilfældet. Det samme gælder de
store papkrus til kaffe og the -  så passagererne får samme
mængde kaffe, men der kun skal uddeles 1 gang (ikke, at vi
ikke kan tilbyde en ekstra kop til dem som måtte ønske det,
når man er færdig med kaffe og the serveringen.

Det er vigtigt, at ALLE følger de aftalte procedure og service-
oplæg som findes i CARI og CPG'en. Hvis nogen har bedre
forslag til serviceoplægget, så er både SAS og MIR lydhør.
Det er dog vigtigt, at man ikke laver ”egne rutiner” og der-
ved danner en subkultur. Denne misforstået ekstra service,
er en yderligere arbejdsbelastning for kollegaerne og samti-
dig ser passagererne det ikke som en ekstra service. Det
betyder, at på næste flyvning ser passagererne det som dår-
lig service, når crew følger oplægget.

Med venlig hilsen 
jeres miljørepræsentanter
MiR
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Laver crewmaden e-numre med vores helbred?

De valg vi træffer om hverdagen mad er baseret på mange
faktorer. Derimod er valget af crewmad ombord i høj grad
dikteret af en” take it or leave it” situation. Derfor er opga-
ven med at godkende crew rotationerne, noget vi i MiR tager
meget alvorligt. Rotationerne findes nu, med foto dokumen-
tation, på portalen underArbejdsmiljø/fit4flight/crewmeal

Vi har modtaget en del kommentarer til crewmaden. Der er
også kommet nogle forespørgsler på E-numre. Hvorfor er
der så mange E-numre i vores mad, og hvad betyder disse
numre.

Her kommer et kort svar på et meget komplekst spørgsmål.
Den mad, vi spiser, er tilsat en lang række stoffer, som påvir-
ker madens farve, holdbarhed, konsistens og smag - kun få
tilsætningsstoffer tilsættes fødevarerne af ernæringshensyn.
Den stigende industrialisering af fødevarerne har medført,
at producenterne i stigende grad bruger tilsætningsstoffer i
et stadigt stigende antal fødevarer, og at forbrugerne i sti-
gende omfang køber forarbejdet mad.

Det betyder, at problemerne med tilsætningsstoffer vokser
hele tiden. De børn der vokser op nu, har indtaget en lang
række problematiske tilsætningsstoffer helt fra fødslen, ja
faktisk allerede fra fosterstadiet. Denne lange påvirkning af
kemikalier kan gøre dem ekstra følsomme ud fra sundheds-
mæssigt problem, der er forårsaget af tilsætningsstoffer.

Prøv at læse en varedeklaration. Det er ligesom at læse en
mindre kemibog eller blot en opremsning af en række E-
numre. Du spørger måske dig selv "Hvad er de stoffer
egentlig for noget, og er de problematiske" Nogle er almin-
delige stoffer som salt og citronsyre. Men i den anden ende
af skalaen findes meget problematiske stoffer, der måske
ikke burde findes i mad. 

Alle godkendte tilsætningsstoffer har et E-nummer, der er til-
delt af EU's Ministerråd efter indstilling fra den
Videnskabelige Komite for Levnedsmidler. På varedeklaratio-
nen på alle færdigpakkede fødevarer skal stå, hvilken gruppe
tilsætningsstofferne tilhører og enten stoffets kemiske navn
eller stoffets E-nummer.

Tekniske hjælpestoffer skal ikke deklareres. Aromastoffer
skal fortsat kun deklareres som gruppe.

I Mir og SAS søger vi generelt efter varer der er fri for tilsæt-
ningsstoffer. Men da de fleste godt kan lide salt på maden,
og dressing på salaten. Måske endda citron på frugt, så den
ikke bliver sort, så er det nødvendigt med nogle E numre i
maden.

Der for skal man se E-numre som en forkortelse af alverdens
stoffer. 

For at kunne tyde hvilke stoffer det drejer sig om, har vi lagt
en liste af de mest brugte stoffer ind på Arbejdsmiljø siden
på Portalen. Det er en udfordring at tyde hverdagens fødeva-
rer, men god arbejdslyst. Det er en investering i dit helbred.
Sidst men ikke mindst, er vi i MiR meget glade for feedback.
Har du ting i hverdagen der ikke fungerer, eller måske er rig-
tig gode, så skriv gerne cors rapporter. De bliver flittigt brugt
af MiR. Ingen rapporter, ingen action :-)

Tips til at mindske forbruget af E-numre
Her er der derfor en række tip til dig, der gerne vil gøre noget
for at formindske dit forbrug af tilsætningsstoffer, især de
problematiske:

• Undgå fødevarer tilsat azofarvestoffer (E 102, E 110, E
122-124, E 128-129, E 151, E 154-155, E 180), der er kendt
for at fremkalde allergilignende reaktioner og astma hos
følsomme. Selvom du ikke er følsom kan du ved at vælge
varer uden azofarvestoffer være med til sørge for at føde-
vareindustrien bruger nogle mindre problematiske stof-
fer - alternativerne findes.

• Nedsæt dit forbrug af fødevarer, der er tilsat svovldioxid
og sulfitter (E 220-224, E 226-228), så meget som muligt.
Sulfitter kan give allergilignende reaktioner hos følsom-
me. Køb sulfitfattig vin, Irma deklarerer indhold af sulfit.

• Undgå fødevarer, der er tilsat nisin (E 234) eller natamy-
cin (E 235). Nisin og natamycin er egentlig lægemidler og
hører derfor ikke hjemme i mad.

• Undgå citrusfrugter, der er overfladebehandlet med dip-
henyl (E 230), o-phenylphenol (E 231) og natrium-o-phe-
nyphenolat (E 233), da stofferne har forårsaget blære-
kræft hos forsøgsdyr og ikke er vurderet af EU's
Videnskabelige Komite for Levnedsmidler.

 

Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

• Undgå fødevarer, der er tilsat nitrit eller nitrat (E 249-
252). Nitrit og nitrat kan under særlige omstændigheder
omdannes til de kræftfremkaldende nitrosaminer. Køb
f.eks. pølser uden nitrit.

• Undgå fødevarer, der er tilsat gallater (E 310-312), da der
er mistanke om, at de bl.a. kan nedsætte dit infektions-
forsvar og er dårligt undersøgt.

• Undgå fødevarer, der er tilsat BHA (E 320) og BHT (E
321), der kan øge kræftforekomsten hos forsøgsdyr. Køb
f.eks. morgenmadsprodukter som cornflakes og müesli
uden BHA.

• Undgå fødevarer, der er tilsat de kunstige sødestoffer E
950, E 951, E 952 og E 954. Disse kunstige sødestoffer er
mistænkt for at kunne forårsage kræft.

• Undgå fødevarer, der er tilsat aluminiumsforbindelser
som f.eks. natriumaluminiumphosphat (E 541).
Indtagelse af aluminium er mistænkt for at kunne have
noget med Alzheimers sygdom (en form for senil
demens) at gøre.

• Køb økologiske fødevarer, der kun indeholder et begræn-
set antal tilsætningsstoffer.

• Undlad at købe forarbejdet mad i større stil, idet det især
er de forarbejdede fødevarer, der indeholder tilsætnings-
stoffer. Der findes dog også forarbejdede fødevarer med
et lille indhold af tilsætningsstoffer, så tjek altid varede-
klarationen!

mir@sas.dk
Venlig Hilsen Jeres Miljørepræsentanter      

Vedr. CAU’s SMS- og emailservice

Når vi sender email til jer, sker det at vi får dem retur – enten fordi jeres mailbox er fuld, eller fordi I har

skiftet emailadresse. HUSK derfor at informere os ved ændring af emailadresse.

M.h.t. vores SMS-nyhedsservice er de fleste af jer tilmeldt denne – vi mangler dog stadig nogle, så klik

ind på www.cau.dk – log på med jeres brugernavn og password, og tilmeld jer vores SMS-nyhedsservice.

Med venlig hilsen

Sekretariatet
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Vores administrative kolleger

Desværre har SAS besluttet at flytte store dele af de admini-
strative til Stockholm. Det er så en ledelsesbeslutning, og
den må man som medarbejder acceptere. Man bør dog som
ledelse gøre det på en måde, således at de ramte medarbej-
dere tænker: ”ok det er godt nok træls, men min arbejds-
plads har gjort det så godt de kunne og grebet det ordentligt
an.” Jeg tror dog ikke at det er den følelse de ansatte sidder
tilbage med. De skulle have haft besked om, hvem der mis-
tede sit job fredagen inden påske (almindelig pli er, at man
aldrig giver besked om opsigelser op til en weekend eller
anden frihed), men pga. en manglende involvering af de fag-
lige, blev denne beslutning udskudt til efter påske. Så kunne
de gå rundt hele påsken og være bekymrede. Efter påske får
de så beskeden, at det er udskudt til maj måned. Hvis det
var mig, så ville jeg føle mig umenneskeligt behandlet, uan-
set om jeg havde været i firmaet i 5 eller 20 år. Jeg synes fak-
tisk, at man snart burde have lært, hvorledes man skal hånd-
tere en overtallighed på en ordentlig måde, så man har det
menneskelige aspekt med i gennemførelsen af omorganise-
ringen, der medfører afskedigelser. Det er nemlig nogle af de
samme fejl man begår, som da der skulle håndteres overtal-
lighed i kabinen, og det er altså de samme personer der sid-
der og håndterer det fra ledelsens side. De der rammes er
vores administrative kolleger, der i dagligdagen (for en stor
dels vedkommende) er os til stor hjælp med at få arbejdsli-
vet og privatlivet til at hænge sammen. Vi har fået det nye
feriesystem indført og de kolleger der er indsatte i dette bli-
ver i værste fald opsagt, og hvor står vi så. (Hvis vi er rigtigt
heldige, får de lov til at fortsætte med feriesystemet og
udbrede det til Sverige og Norge blandt både piloter og kabi-
ne. Er vi uheldige så kommer der til at sidde nye mennesker
med dette, som intet aner om systemet. Dette medfører
også, at det samarbejde vi har haft med ferieplanningen skal
til at starte forfra). Det kan få stor negativ indflydelse på
CC’s liv fremover. Mange af jer har hjulpet SAS i svære situa-
tioner eller har selv fået hjælp i forskellige situationer, og jeg
tror, at mange af løsningerne er fundet i samarbejde og skyl-
des den nære personlige kontakt. Dette kan blive ændret
gevaldigt, såfremt det hele flyttes til Stockholm og vi kan risi-
kere, at vi alle sammen blot bliver et nummer i stedet for en
person. Vi kan risikere, at de personer, der nu skal ”handle”
os, ikke er tilstrækkeligt indsatte i vores aftaler i København,
og at dette medfører flere brud på vores aftaler. 

Det er ikke mange år siden, at man gjorde nøjagtigt det
samme og der gik ikke længe, før de dele der havde med
crew at gøre blev decentraliseret igen. (Formentligt fordi
man ikke opnåede de ønskede effekter og økonomiske
besparelser. Så hvorfor man gør det samme igen, og risike-
rer at begå samme fejl, og de omkostninger der er hermed
forbundet, forstår jeg ikke. Man har lavet en risikoanalyse,
men ikke taget de personer med på råd og vejledning, som
havde erfaringerne fra forrige proces, hvor klogt er det lige?

Når man laver en analyse, plejer man at have et punkt der
hedder; hvad har vi af viden. Det virker som om, at det hele
er gået lovlig stærkt og ikke er blevet gennemanalyseret eller
som om, at det er af politiske årsager i stedet for økonomi-
ske. 

Når vi i kabinen har 1% sygefravær svarer det til 17 FTE’er,
dvs. en omkostning på minimum 5 mio. og jeg tror at der er
en stor risiko for, at sygefraværet kan stige, hvis ikke vi læng-
ere har det personlige forhold til vores administrative kolle-
ger. Der kunne være ca. 17 ansatte i administrationen til
f.eks. at se på fordelingen af tjenestegøringstimer, schedu-
len, biddinger, fridagsønsker og følge op på de CC der er
syge, for at gøre alt for at de kan blive raske så hurtigt som
muligt osv. Så kunne sygefraværet måske mindskes med et
par procenter, vi kunne stadigvæk beholde nogle af vores
administrative kolleger, som er med til at give os et mere til-
fredsstillende arbejdsliv.  

Når SAS så indenfor de næste 2 år igen finder ud af, at det
var mere effektivt personale man havde i København, så kan
det være for sent. Der er nemlig stor sandsynlighed for at de
dygtigste medarbejdere til den tid har fundet et andet arbej-
de, hvor de bliver plejet og føler sig værdsat. Så den kompe-
tence man har, risikerer man forsvinder og hvor står vi så?
Så de penge SAS tror at de sparer et sted, sætter de til et
andet sted, og den kompetence de har den dag i dag sætter
de måske til i denne proces. Jeg synes at det er dødærgerligt
at vores kolleger også skulle opleve at blive behandlet på
samme måde eller måske værre, end vi blev for snart 1 år
siden. Jeg sender derfor de varmeste tanker til alle vores
ramte kolleger. 

Med venlig hilsen
A/H Karin Ligaard
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Vi har fået en bedre aftale med Skandia Pension

Investering: Omkring halvdelen af CAU’s medlemmer investe-
rer en del af pensionsopsparingen gennem Skandias Investor
Profil. En ny model – Skandia Match - giver os bedre vilkår og
lavere omkostninger.

Ud med de blå flag og ind med de hvid-grønne lagkager. Det
er den umiddelbart synlige forskel mellem vores nuværende
Investor Profil og den nye Skanida Match. 

Både flag og lagkager viser risikoprofilen – dvs. villigheden
til at løbe en risiko mod at kunne opnå et højere afkast og
dermed en større pension. Afkastet kommer fra de aktier og
obligationer, som mange af CAU’s medlemmer investerer
en del af deres pensionsopsparing i.

Den generelle anbefaling er, at jo længere man er fra pen-
sionsalderen, jo større risiko kan man tillade sig at løbe. Tæt
på pensionsalderen bør man ikke løbe så stor en risiko fordi
store aktiefald ikke altid kan nå at blive indhentet, inden man
skal have sin pension udbetalt. 

Det nye og forbedrede i aftalen ligger blandt andet i den
større fleksibilitet i de nye risikoprofiler, som der nu er syv af
– en mere end før. Desuden er fordelingen mellem aktier og
obligationer optimeret, og endelig får man nu adgang til at
se, hvad der rent faktisk bliver investeret i.

Et andet vigtigt element er den såkaldte rebalancering i
Skandia Match. Her sørger Skandia hver tredje måned for at
tilpasse investeringen til risikoprofilen, så man altid har det
rette forhold mellem aktier og obligationer. I Investor Profil
kan man risikere en ubalance, fordi kursen på aktier og obli-
gationer udvikler sig. Det betyder, at man på nogle tidspunk-
ter reelt løber en større eller mindre risiko, end den man har
valgt.

Endelig er der de lavere omkostninger, som aftalen om
Skandia Match medfører. Jo færre omkostninger, jo større
bliver vores pension til sin tid. Omkostningerne er ganske
vist kun en meget lille procentdel af den samlede indbeta-
ling til pension, men set i det lange perspektiv på 20, 30 eller
40 år kommer det til at betyde en del. 

Hvis du vil skifte til Skandia Match
Aon anbefaler, at du skifter til Skandia March. Men hvis du
vil vide mere, inden du tager en beslutning om et eventuelt
skifte, er du velkommen til at kontakte vore pensionsrådgi-
vere. 

Når du beslutter at skifte til Skandia Match, skal du udfylde
en blanket, der giver Skandia lov til at foretage rebalancerin-
gen. CAU har blanketten liggende, men du kan også få den
tilsendt ved at kontakte pensionsrådgiverne i Aon:

Karima El Haj: tlf. 3269 7379 (KEH@aon.dk)
Louise Warning: tlf. 3269 7228 (LJK@aon.dk)
Jesper Blirup: tlf. 3268 7269 (JBL@aon.dk)

Info
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Kære Verner

Da jeg så din medlemsmeddelelse på CAU’s hjemmeside
den 31. maj om aftenen, var jeg lige ved at få aftenkaffen galt
i halsen.

Jeg tror stadig ikke helt på det.

Det er ikke så meget tanken om, at du er nået en alder på 55
år. Det er mere tanken om, at du nu ikke længere sidder ved
roret i foreningen. I de senere år har dit navn jo nærmest
været synonym med foreningen. Et CAU uden dig lige nu,
skræmmer mig.

Vi startede i sin tid, nærmere bestemt i december 1994,
samtidig i bestyrelsen og har igennem årene lært hinanden
utroligt godt at kende. 
Vi har ikke altid været enige, men vi har altid vist hinanden
respekt og gensidig tillid. 

Du trådte til som næstformand i min formandsperiode og
du var en uvurderlig støtte. Guderne skal vide at mit sidste
år som formand var ekstremt hårdt.

Året var 2001.

• SAS og Mærsk kartelsagen i foråret
• 11. september
• Ulykken i Milano 8. oktober
• og oveni mine egne private sorger

Tusind, tusind tak fordi du var ved min side. Du var en uvur-
derlig støtte både fagligt og menneskeligt.

Se, det var 1 hårdt år. 
Du har nu siddet som formand i 8 år og du har haft 8 hårde år.
Alting har været op ad bakke for CAU i disse år og I er igen
og igen blevet mødt med det ene trusselsbillede efter det
andet.
Du har klaret at styre CAU helskindet igennem al den mod-
gang og har bevaret din ryg ret.

Du har gjort et kæmpestort og meget, meget flot arbejde.
Du er en viljestærk, loyal og yderst redelig person, som altid
har tænkt på medlemmernes bedste. Du har ofte tilsidesat
din egen familie og været formand 24 timer i døgnet.

Det vil blive et kæmpemæssigt savn for CAU og medlem-
merne, men jeg er sikker på, at om 20 år så vil alle stadig
kende navnet Verner Lundtoft Jensen.

Tusind, tusind tak for alt hvad du har stillet op til i medlem-
mernes interesse og tusind, tusind tak for dit kæmpe enga-
gement og næsten ukuelige sind.

Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med dit nye liv

Mange hilsener fra 
Anni Pickel

Og her er resultatet……  af outsourcing

Min datter ville gerne se om man kunne blive uddannet i
SAS, og på hjemmesiden bliver man henvist til www.sas-
elev.dk

Sas elev
March 31st, 2010 

Da jeg var flyvende, og høre om de andre lyser kommer op
til mig, så gned hans ryg var høflig, medmindre der til bor-
det, ligesom Joe’s uddannelse, ligesom Joe’s ændre sig
meget ubehageligt faktisk:» hvis denne eliksir blev ophævet
deres dage i forbløffelse . Jeg var glasskår af sådanne fælles
skete i skole, Joe, «Clean plader – en dyb nyhed, med en
Angst for en cool tåge af boven, jeg ville have været der ikke
havde nogen par-lour bag man kunne stige . Ligesom en
dreng muligvis kunne, og gjorde alt for meget som om
nogen med.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Ovennævnte artikel er det der kommer ud at søge på dette
link. Måske er det tegn på at SAS outsourcer for mange
opgaver og at ingen længere har overblik og ansvar for hvad
der er offentligt tilgængeligt på SAS hjemmeside.  Mest af alt
så ligner det en oversættelse ” måske via Indisk google”!
Meget SAS-arbejde er jo allerede lagt ud, rundt omkring i
verden. Jeg kan frygte for vores fremtidige Roster...

Eller måske er det tegn på at man ikke ønsker at SAS skal
eksistere i fremtiden!  Det er helt sikkert at ingen vil søge til
SAS på en jobannonce der ser ud som ovennævnte.

Med venlig hilsen 
En bekymret mor
(Navnet er redaktionen bekendt)
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Kära kollegor, CAU-medlemmar och CAU’s styrelse

Det kanske käns lite tjatigt att kommentera de senaste KA-
förhandlingarna, nu när vi äntligen är i mål och kan pusta ut
et litet tag.
Så om du inte orkar tänka på detta - hoppa över fölgande rader.

Jag har två små tankar att ge uttryck för:

1. TACK CAU’s styrelse för at ni har orkat genomföra detta
– efter omständigheterna – flotta arbete under de offent-
liga och privata trakasserier ni varit bombarderade med.

2. Under tiden fram till avtalet var underskrivet, och fram-
för allt efter det att vi mottagit mail från de andra förenin-
garna, var det många svenskbosatta kollegor som högl-
jutt och argt propsade på, att vi skulle krypa till korset
med detsamma och att CAU gjorde fel. 

Man har rätt att ha de flesta åsikter samt att ventilera dem. Det
som berörde mig illa var, att jag (förhoppningsvis felaktigt)
upplevde det som väldigt egoistiska ständpunkter. Vi svensk-
bosatta får automatiskt en högre lön, beroende på valutaskill-
naden. Dessutom betalar vi lägre skatt. Boende, bilar, konsum-

tion är alltsammans dyrare i Danmark. Dessutom har den
danska bostadsmarknaden, till skillnad från den svenska, fallit
mycket i värde de senaste två åren. De flesta av våra kollegor i
Danmark sitter i ett sådant boende. Under de dryga 21 åren jeg
arbetat för SAS från dansk bas har jag alltid blivit otroligt väl
bemött. Ingen har tyckt att jag stulit en ”dansk” arbetsplats
eller varit avundsjuk på att jag som svenskbosatt får mer ut av
min lön. 

Jag tycker därför att det är rimligt att vi som respekterade
gäster på den danska arbetsmarknaden visar förståelse för att
även våra danskboende vänner ska kunna leva på sin lön. Själv
känner jag stor ödmjukhet inför min priviligerade situation. 

Stor tacksamhet för det fantastiska bemötandet från danska
kollegor och respekt för CAU’s arbete.

M.v.h.
A/H Liza Dean, 2-8195

Kære Verner,

Så kom dagen vi alle vidste ville komme, nemlig dagen, hvor
vi må tage afsked med dig som formand for CAU.

Jeg har sagt farvel til rigtig mange formænd igennem årene,
startende med John Vangen og Per Espersen tilbage i 1987.
Faktisk er det blevet til 9 af slagsen, så man kunne fristen til
at tro, at endnu et formandsfarvel ikke havde den store betyd-
ning.

Men Verner – det har det i allerhøjeste grad for mig, for
igennem de sidste mange år har du ikke alene været en
fremragende formand for CAU, men i tillæg har du været
min gode ven og en fantastisk sparringspartner i mit arbej-
de med personalesager. Vi har altid tænkt ens i disse sager,
og gennem dig lærte jeg begrebet ”social bevidsthed” at
kende, og lærte at efterleve det til fulde. Det vil jeg sige dig
tak for.

Vi har haft oplevelser sammen i forhandlinger, som ikke altid
var lige morsomme, men du har aldrig ladet dig kyse af
nogen, uanset på hvilket niveau i ledelsen de befandt sig. Jeg
har set dig træt, men aldrig slået ud, jeg har set dig skuffet,
men aldrig set dig bære nag.

Jeg vil sige dig tak for alt du har lært os, for alle de gode afta-
ler du har forhandlet hjem til de flyvende i SAS, og for din
enestående evne til altid at samle konsensus rundt om bor-
det – uden dig var det ikke gået så godt, selv i en tid, hvor vi
har måttet levere.

Som Lise til Verner vil jeg sige tak for dit venskab, din støtte
og det, at du altid har taget dig tid til at lytte, uanset hvor pres-
set du var. Intet var for småt til at blive debatteret ved dit bord.

Så selv om jeg altid har sagt, at ingen er uundværlig, så er jeg
ikke helt sikker på det gælder med hensyn til dig – men, kære
Verner, jeg ønsker dig alt det bedste, og er sikker på, at Helle
og pigerne er glade for din beslutning. Og din beslutning om
at forlade SAS og CAU vil højst sandsynligt komme andre
arbejdspladser til gode, for jeg tror ikke
du vil være arbejdsledig ret længe. Træf
dit fremtidige valg med omhu og få det
bedste ud af tiden, der nu står foran dig,
men jeg vil stadig savne dig.

Med kærlig hilsen
Lise
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1.
S.A.S. i krise havnetHuman factor den er savnetPege fingre af hinanden!Viser kun – vi er på spanden

Men vi elsker ud-fordringerKundens service ej forringerVi vil vise vi er klarTil at tale vort forsvar

Vi er røde - vi er hvide – vi står sammen -side om sideVi er røde - vi er hvide – vi står sammen -side om side
2.
Når man bygger luftkastellerEr det usundt med KartellerDer man mister mange penge Dem vi ved jo SAS de trænge’

Når de taber ”lotterier”Vore lønninger ej stigerMen vi har da stadig smilVi på laurbær ej hvile’ 

Vi er røde - vi er hvide – vi står sammen -side om sideVi er røde - vi er hvide – vi står sammen -side om side
3.
Når at Schur og så Matts JanssonTruer – sælge til ”Lufthanson”Ved vi godt at det de siger Er en trussel – men vi tier

Her bliver’ hele holdet fyret Når en ”træner” ej har styretVi er udskældt gule , blåMen det tænker vi ej på

Vi er røde - vi er hvide – vi står sammen -side om sideVi er røde - vi er hvide – vi står sammen -side om side

4.
Vi kan penge sammen skrabeSiges op og tømme  skabeMen de mange dyre bøder Gør at S.A.S. de bløder

Vi kan huske fede tiderNu det mærkes at vi liderSNU og TRIM og ”Toffelkur”Det ej mer’ er vores tur

Vi er røde - vi er hvide – vi står sammen -side om sideVi er røde - vi er hvide – vi står sammen -side om side
5.
Vi har kæmpet hårdt og længeGode kunder vi jo trængeOg de os i skyen roserMens at ledelsen de ”oser”

Vi har alle tiders færdenMed vor’ ”rejser” ud i verdenIngen Matts og Fritze mandKan fra-tage os forstand

Vi er røde - vi er hvide – vi står sammen -side om sideVi er røde - vi er hvide – vi står sammen -side om side
6.
Tak fordi du er kollegaDu tager’ skraldet som er megaVær nu gode ved hinandenVi har knoklet hårdt for fanden!

Jeg vil gerne med jer fejrerEn kollega som kan sejreTak til Verner, vores mandSom jo har så god forstand

Vi er røde - vi er hvide – vi står sammen -side om sideVi er røde - vi er hvide – vi står sammen -side om side

Vi står sammen…
Melodi: Dansk VM-sang 1986
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Choose Your Attitude!

… er ét af de fire grundbudskaber, som teamet bag Pike
Place Fish Market i Seattle driver deres forretning med – og
de skaber fantastisk positive og målbare resultater! De tre
øvrige budskaber er ”Be There”, ”Play” og ”Make Their Day”
– og er, ganske som ”Choose Your Attitude”, alle rettet mod
samme mål: at give kunden en oplevelse. Oplevelsen af nær-
vær og engagement i mødet med fiskemarkedets ansatte ..
en oplevelse, som skaber mersalg, genkøb – og ikke mindst
goodwill fra en begejstret kunde, som fortæller andre om sin
oplevelse!

Den enkle model til succes for fiskeboden på Pike Place er
blevet en succes i sig selv. Over hele verden kan såvel firma-
er som enkeltpersoner gennemgå træning i at bruge model-
len som en inspiration og booster til endnu mere succes i
mødet med kunden. Modellen har også været inde over træ-
ning i SAS for at konkretisere vores service-kompetencer, og
dermed gøre det mere tilgængeligt at arbejde aktivt med
dem, bygge på dem, og dermed styrke dem.

Godt så. Hvad er min hensigt med at bringe FISH-model-
len på banen hér? Jo – jeg er stolt af at have så mange dyg-
tige kolleger, som hvert minut døgnet rundt gør en forskel
for en kunde, efterlader et godt og dybt indtryk af SAS .. et
indtryk, som skaber goodwill og genkøb, og dermed hjæl-
per alle kolleger til i endnu højere grad at tro på SAS’ frem-
tid – noget jeg er sikker på, skaber stor motivation hos den
enkelte til at skabe det miljø og de forandringer, som –
sammen med mange andre faktorer - er nødvendige for
vores overlevelse.

I min verden er vi alle kunder af hinanden, og den helt spe-
cielle ”spirit”, som jeg møder hos kolleger fra alle dele af
SAS viser tydeligt, hvor stærkt et team vi er, når vi bevidst
vælger at gå mod samme mål!!

”There is no Security on this Earth ..
… there is only opportunity!”

- Gen. Douglas Macarthur

Jeg er overbevist om, at vi kan gå ”above and beyond” hvor
vi er i dag – med hensyn til kundens serviceoplevelse, hvis
vi i endnu højere grad sætter konkrete mål, specificerer del-
mål, gør det attraktivt for kolleger at være med – og udvider

og styrker vores feed-back kultur, både når vi skal fejre små
og store succes’er – og når vi skal coache hinanden ”hjem
igen” ved adfærd, som ikke hjælper kunden – og dermed os
selv som individer, og SAS.

Vi kan blive meget bedre! Vi kan skabe meget mere goodwill.
Vi kan gøre et meget bedre indtryk på vores kunder, end vi
gør i dag!! Vi kan give vores kunder endnu flere oplevelser, de
glæder sig til at få igen – og igen – og ikke udelukkende på
grund af rigtig pris og attraktive afgangs- og ankomsttider!

”Succes is not the result of spontaneous Combustion …
… you must set yourself on Fire!”

- Reggie Leach

”Jam’n … GØR vi da ikke allerede dét? Er det da ikke netop
dér vi er i dag? Taler SPET’en og CSI’en ikke deres egne tyde-
lige sprog??” …. JO! – vi ER rigtig godt på vej, har fat i mange
af de rigtige håndtag ….. og lige netop det faktum, at vi ER
gode .. at vi ER på den rette vej, giver mig energi og inspira-
tion til at lufte min optik omkring dette – fordi jeg er overbe-
vist om, at vi har fantastisk meget at vinde .. ved en meget
overkommelig indsats, når rigtig mange vælger at engagere
sig, og det er naturligvis min hensigt .. at få engageret mas-
ser af dygtige kolleger, og bevise, at vi kan gøre det – endnu
– bedre!!

Det er motiverende at læse kundernes mange positive tilba-
gemeldinger! Dem skal vi holde fast og hente energi i, vi skal
lære af dem og bygge på dem. De er mange, og det er vigtigt
for mig at pointere, at jeg er stolt af mine dygtige kolleger!

Min oplevelse er imidlertid også, at vi er svingende i kvalite-
ten, vi viser vores kunder. Vi ligger flot og højt – netop dér-
for mærker kunden det ekstra meget – og det er ekstra
ærgerligt – når vi falder igennem!! Lad os sætte meget mere
spot på signalværdien af det vi gør .. det kunden ser .. hører
… føler – kort sagt oplever, når han eller hun møder os! Jeg
er overbevist om, at vi hver især rent intellektuelt godt ved,
hvad der er acceptabel adfærd overfor en kunde – og hvad
der ikke er. Hvad tænker vi så, når vi alligevel ind imellem
praktiserer en adfærd, som har en negativ effekt på kundens
oplevelse af SAS? Hvad får os til at vælge dén model? – for
jeg er overbevist om at vi vælger .. bevidst eller ubevidst .. og
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det er rigtig ærgerligt hver gang vi gør det: kunden får ”ret”
i en ”måske-overbevisning” om, at vi ikke er helt så imøde-
kommende, hyggelige, servicemindede som konkurrenterne
– vi giver kunden en platform til at give os badwill i omtalen
om os til mange andre potentielle kunder – vi giver vores
kolleger i Customer Relations en helt unødvendig udfor-
dring, når de skal imødekomme en kunde, som ikke har fået
det forventede produkt, den forventede oplevelse hos – og
med – os!

”First we form Habits, then they form us.
Conquer your bad habits …

.. or they’ll eventually conquer you!”
- Dr. Rob Gilbert

Det forpligter at være med i et team – vi skal fejre vores sejre
og succes’er – OG – vi skal italesætte og forandre det, der
kan forbedres. Hér er vi så tilbage ved min motivation til at
dele disse tanker med jer, mine gode kolleger! Vi følger faste
procedurer og rutiner i vores safety- og security-arbejde; det
synes jeg ikke altid vi altid er gode til, når det gælder servi-
ce! Det spænder over mange momenter, lige fra manglende
fokus på kunden ved boarding, høj snak i galley bag ”gardi-
net”, crew der tager aviser fra vognen i gate’n foran vores
kunder, over manglende fokus på især vores Economy Extra
kunder til måden vi bærer vores uniform på – hvordan vi
vælger at kommunikere med kunden i visse situationer - og
en del andre emner. Jeg fornemmer, at vi som AP’ere ikke
altid leverer det ”produkt”, som resten af crew forventer og
har krav på. Er det et problem i det daglige? Måske ikke …
men jeg tror heller ikke det hjælper med for store udsving i
vores individuelle leverancer til hinanden, hele vejen rundt –
og dermed til kunden. Lad mig slå helt fast, at jeg ikke
ønsker, at vi bliver ensrettede og stereotype! En af vores
mange styrker som SAS Crew er, at vi er gode til at ”byde på
os selv”, være individuelle .. det kvitterer vores kunder alle-
rede for .. det skal blot balanceres, så vi tilsikrer, at vi altid
leverer det, vi som oftest gør – et godt og unikt produkt, kun-
den gerne vil vælge igen!

Jeg nævner disse punkter, blot for at pege på, hvor meget
potentiale vi har for forbedring. Småting … måske hver
enkelt … men ”Modtageren bestemmer Budskabet” – og
kunden har ”dømmeretten” hver gang han/hun har kontakt

med vores ”butik”, og det skal vi have endnu større respekt
for i fremtiden … tror jeg på! 

”The real Secret of Succes
is Enthusiasm!”

- Walter Chrysler

Next step? Jeg tror ikke på et ”projekt” som sådan. Jeg tror
på handling og praktiske ”eksempler” i arbejdet blandt vores
kunder – som viser, at vi kan blive bedre – i alle ”touch-
points” med kunden! Jeg tror på værdien og effekten af at du
og jeg – vi alle i teamet – justerer optikken en smule og sæt-
ter brændpunktet på det her område. 

Nu kan vi sikkert sagtens finde 20 grunde til, at vi ikke
”behøver at/kan/bør”  arbejde med dette – vi har en go’ del
”udfordringer” på flere fronter i dagens arbejdssituation ..
det har andre virksomheder også. Lad os i stedet forene
vores kreativitet og også på dette område gøre en endnu
større forskel for kunderne. Det er dem, der vælger os … eller
”de andre”.

Mange tak for din tid til at læse dette! Hvilke muligheder ser
du? Hvordan kan vi sammen løfte vores kunders oplevelse
til et endnu højere niveau, når det kommer til den personli-
ge kontakt – ”magien” i mødet? 

Vi har i forvejen alt det, der skal til. Lad os sammen arbejde
for at få skabt en struktur og en kultur, som tillader, at vores
styrker bliver endnu tydeligere og kommer endnu mere i spil
overfor kunden – jeg er overbevist om, at fokus på dette
område – sammen med mange andre nødvendige faktorer i
industrien – vil være en endog meget vigtig del af den
mosaik, som skal sikre, at vores fremtid på markedet er ”Så
Godt som Hjemme”!

”Just Do It!”
Nike

Med venlig hilsen
Nils Brynjulfsson
2-8338
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Info

CAU siger tillykke
Helen Johansson har den 14. marts 2010 fået en søn – Edvin

Pia Jakobsen har den 30. marts 2010 fået en datter – Mariella

Therese From har den 22. april fået en søn - Theo

Stort tillykke fra CAU
CAU ønsker vores trofaste og loyale medarbejder, Jette, 
et stort tillykke med at hun har været ansat i CAU i 30 år den 1. juli. 

CAU byder velkommen
2-1126 Jenny Johansson

SENIOR CLUB CAU!

Kære kollega, 

Da det er længe siden vi har haft et indlæg i Caution, vil vi
gøre opmærksom på at vi lever i bedste velgående.

Hvis du er ved at gå på pension betyder det ikke et liv uden
kollegaer, det er bare at klikke ind på CAU’ hjemmeside, hvor
du finder vores aktivitetsliste, og melde sig til de forskellige
arrangementer. Det kræver ikke medlemskab, ej heller kon-
tingent. Vi glæder os til at se dig.

Du kommer med i et fællesskab, hvor du er med til at
bestemme nye aktiviteter, hvor kun fantasien sætter græn-
ser.

Den 16.marts havde vi en fælles tur med vores gamle
Malmøkollegaer på Øresund. Alle tiders tur, hvor 56 perso-
ner havde en dejlig dag!

April: besøg på Amalienborg.
Maj: Rudolf Tegner Museet i Brede.
Juni: Sejltur på Lyngby Sø og Furesøen.
August: Kanalrundfart.
Septemper: Planlægningsmøde for kommende sæson.

Efter diverse aktiviteter finder vi et sted og stiller vores sult
og tørst.

På klubbens vegne, og på gensyn!

Hakon, Anette og Helga
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Annonce

Take a break in Italy ! Super lejlighed i bjergene 
nær Bologna udlejes. Elsker du smagen af Italiensk 
mad og vin, kan du muntre dig med indkøb og 
madlavning, spise hos Charlotte (kendt fra Morgen-
TV) på Duo-Papaveri eller på lokale pizzarier. 
Området lokker med golf, ridning, skisport m.m. se: 
www.casa-columbus.dk 

Kontakt Italiensformidlingen: Mail: 
info@italiaformidling.dk eller ejer, Lise Børresen, 
liseborresen@hotmail.com tlf. 30268979 

    



Realisering af antikviteter og indbo 
kræver erfaring. 
Vi er altid til tjeneste.

Vælg en af nedenstående menupunkter for at 
læse om vores services

� Køb og vurdering af indbo

� Køb af antikviteter

� Bo-rydning

� Rydning af specielle boer

� Auktionsformidling

� Flytning

� Skifteretsvurdering

BLEM ANTIQUES 
Forside Hvem er Blem? Profil Her bor vi English

www.blem.info

Rynker signalerer erfaring, 
men de kan blive for dybe

n’age er specialister i rynke-reduktion med Thermage, 
Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel 
hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når 
du har tid. Tel. 7027 3366, www.nage.dk

Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane, 
Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en 
no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal 
blot tage annoncen her med.

KØBENHAVN:  KONGENS NYTORV 24, 1050 KBH K.      
ÅRHUS: LILLE TORV 2, 8000 ÅRHUS C.  

Skilsmisse i 2005

Sejlerliv med masser af sol

Fejlinvesteringen i 2003

Bliver selvstændig i 2001
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