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Velkommen til 8 nye medlemmer i 2019 

I løbet af 2019 har foreningen fået en række nye medlemmer: 

• Lopolight ApS 

• Årøsund Bådebyggeri og Bedding v/Lars Fabrin Callesen 

• Mini-smeden v/Torben Egon Eskildsen 

• Bådebygger Chris Domino Larsen 

• Lyngaa ApS 

• Njord Portal ApS 

• Cilius 

• Bådebygger Nikolaj 

Velkommen til alle de nye medlemmer. 

Lønstatistik for branchen 

Sekretariatet har fået udarbejdet en lønstatistik for brancheforeningens medlemmer. Fremover vil se-

kretariatet en gang om året udarbejde lønstatistikken. Lønstatistikken kan findes på foreningens hjem-

meside. 

Filen er password-beskyttet. Medlemmerne kan få adgang til filen ved at skrive til sekretariatet. 

Overenskomstforhandlingerne 

Den 8. januar starter overenskomstforhandlingerne officielt op. DI har lanceret en hjemmeside 

www.danskindustri.dk/ok2020, hvor du løbende vil kunne holde dig orienteret om seneste nyt fra for-

handlingerne.  

Ny klageadgang for forbrugere 

Den 17. februar 2020 skal de fleste forbrugerklager ikke længere sendes til Konkurrence- og Forbru-

gerstyrelsen via deres online løsning ”Min sag” / ”Klag online”. Forbrugere skal i stedet for sende even-

tuelle klager via klageportalen for Nævnenes Hus. 

Hvad betyder det for mig 

Hvis virksomheden i dag i købsbetingelserne eller på jeres hjemmeside henviser til Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen og / eller deres portal ”Min sag” / ”Klag online”, så skal I rette i teksterne og i ste-

det for henvise til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet og deres klageportal under Næv-

nenes Hus.  

For klager til Forbrugerombudsmanden sker der ikke nogen ændringer, og forbrugerne kan også efter 

den 17. februar klage til forbrugerombudsmanden via portalen ”Min sag” / ”Klag online”. 

Praktikpladsen.dk 

Skib & Båd og Dansk Industri gennem længere tid haft fokus på, at vi skal have uddannet flere lær-

linge, og det er derfor også positivt, at vi kan se en stigning i antallet af lærlinge inden for Skib & Båd – 

siden 2014 har vi næsten fået fordoblet antallet af elever og lærlinge.  

MEN det er vigtigt, at vi fortsætter de gode takter, og at I hele tiden overvejer, om I har mulighed for at 

tage en ekstra elev eller lærling ind. For vi kommer til at mangle medarbejdere, når vi ser et par år 

frem. Brug praktikpladsen.dk til at finde elever og lærlinge. 

Copenhagen Boat Show 2020 

Danboat under Skib & Båd er også næste år medsponsor på Copenhagen Boat Show. Copenhagen Boat 

Show holdes den 28. august – 30. august 2020. 

Bestyrelsen og sekretariatet ønsker alle en glædelig jul og udbytterigt nytår. 
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