Klub 60+
Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ -medarbejdere

Fra Klubbens arrangement i DFFE den 9. februar 2007.

Ved arrangementets begyndelse kl. 13.30 bød direktøren for Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE), Arent Josefsen, velkommen til de godt 30 fremmødte. Under velkomsten serveredes kaffe/the og kage.
Derefter viste direktøren rundt i direktoratet. Under rundvisningen
beså man ud over de almindelige kontorrum også direktoratets
motionsrum, der kan benyttes af de ansatte mod betaling. Rummet
var udstyret med stort udvalg af moderne fitnessapparatur.
Videre beså man ”serverrummet”, der var meget stort og
omfattende.
Efter endt rundvisning præsenterede direktøren i sit indlæg
direktoratet. Direktoratet er opstået ved sammenlægning af EFdirektoratet og Strukturdirektoratet (Jordlovsudvalgets Administrationskontor). Det har
bygningsfællesskab og delvis driftsfællesskab med Fiskeridirektoratet og med Konkurrencestyrelsen, som ikke er en del af Fødevareministeriet.
Direktøren beskrev, hvorledes direktoratets aktiviteter
har ændret sig over tid svarende til de ændrede politiske
målsætninger både nationalt og i EU. Tilsvarende er
medarbejder staben, der nu udgør 430 fastansatte samt
et stort antal vikarer blevet sat ind, der hvor behovet til
enhver tid har været størst. For tiden fylder
landdistriktsordningen og EU´s tilskudsordninger
ganske meget i direktoratets virke, men det omfatter
også f. eks. fiskerisektoren og ”jordlovene”. Alene EU´s
tilskudsordninger omfatter udbetaling af små 10 mia. kr.
årligt og nødvendiggør et omfattende revisions- og kontrolapparat.
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Personalechefen, Joan Reimann, fortalte om
personalepolitikken. Hun fremhævede direktoratets kampagne ”Arbejdsglæde”.
Hensigten med kampagnen var bl.a. at
medvirke til forbedring af medarbejdernes
helbredsmæssige situation og sygefraværsstatistikken. Derfor har direktoratet
givet medarbejderne mulighed for at få et
sundhedscheck, og derfor har man indrettet
motionsrummet, og derfor har man også i
direktoratet en gratis frugtordning.

Besøget i DFFE afsluttedes med en forfriskning og socialt samvær, hvor tidligere kolleger under livlig samtale udvekslede nyheder og erindringer.
Arrangementet sluttede kl. 16.30.

Alle billeder fra arrangementet, der blev taget af
Ib Poulsen og Per Rasmussen, kan du finde ved at
klikke her.

