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Lønninger m. v. - fra og med 1. marts 2018 - for golfbaner
Lønninger for perioden 1. marts 2018 til 28. februar 2019
Arbejdstid
Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge og lægges mellem kl. 06:00 og kl. 17:00
Timeløn - inkl. golftillæg kr. 14,96
kr. pr. time
A. Greenkeeper/groundsmen/faglærte gartnere og andre med relevant faglig uddannelse
156,26
B. Banemedhjælpere/gartneriarbejdere
150,91
Tillæg til faglærte og arbejdere sidestillet hermed
kr. pr. time
Til faglærte arbejdere ydes et tillæg til samtlige arbejdstimer (inkl. overarbejdstimer)
4,50
Ungarbejdere
kr. pr. time
17 årige
101,96
16 årige
88,37
15 årige
67,98
Overarbejdsbetaling løngruppe A - inkl. golftillæg kr. 14,96
kr. pr. time
Før og efter normal arbejdstids ophør (+100 %)
297,56
For overarbejde på lørdage efter kl 12 og for søn- og helligdage (+100 %)
297,56
Overarbejdsbetaling løngruppe B - inkl. golftillæg kr. 14,96
kr. pr. time
Før og efter normal arbejdstids ophør (+100 %)
286,86
For overarbejde på lørdage efter kl 12 og for søn- og helligdage (+100 %)
286,86
Pensionsbidrag
Bidraget til arbejdsmarkedspension (PensionDanmark) udgør i alt 12,99%. Arbejdsgiveren betaler 2/3
og medarbejderen 1/3 af pensionsbidraget.
Søgnehelligdags og fridagskonto
SH-fridagsbetaling udgør 6,45% af den ferieberettede løn samt af løn under sygdom/tilskadekomst.
Forskudsbeløbet, der udbetales på søgnehelligdage, feriefridage samt overenskomstfastsatte fridage,
udgør medarbejderens sædvanlige løn.
Fritvalgskonto
Opsparing til fritvalgskonto udgør 2,7% af den ferieberettigede løn samt af løn under
sygdom/tilskadekomst.
Elevlønninger
kr. pr. uge
Sidste år af lærekontraktperioden
4.389,01
Næstsidste år af lærekontraktperioden
3.649,22
Tredjesidste år af lærekontraktperioden
3.056,45
Fjerdesidste år af lærekontraktperioden
2.644,28
Pensionsbidrag til elever fra 1. juni 2018
Pr. 1. juni 2018 udgør bidraget til arbejdsmarkedspension i alt 2,55%. Arbejdsgiver betaler 1,70% og
eleven 0,85% af pensionsbidraget.
Elever omfattes af pensionsordningen fra det fyldte 18. år samt når de har opnået 3 måneders
anciennitet.

