Forbrugergruppen

Efterår 2015
NB! Ekstraordinær
generalforsamling

Tirsdag d. 8. december.

Kontingen201
t 6
Giro 6 42 57 20

Så er vi her igen med den årlige
kontingentopkrævning. Prisen er den samme som
de senere år, vi minder lige om
husstandsmedlemskabet, alle tæller med, og
medlemstallet kan være et afgørende argument,
når vi behandler sagerne.

Kontingentsatser :
Årligt kontingent ................................. kr. 40,eftflg. medlem af samme husstand .... kr. 20,Man kan også indbetale i Danske Bank,
så hedder kontoen 1551 - 6 42 57 20
HUSK at anføre navn og adresse ved
indbetalingen, så kassereren kan notere korrekt.
Kassereren beder om tydeligt navn og adresse på
samtlige, der indbetales for.
Beløbet bedes indbetalt snarest muligt, og inden
årets udgang.
Er der tvivl om noget, så ring:
Kassereren, Kirsti Puukka-Sørensen
har tlf. 43 44 03 39
eller Ammi Stein Pedersen tlf. 36 77 46 77

Ulovlig Markedsføring
Den nye Forbrugerombudsmand, Christina
Toftegaard Nielsen, var inviteret til at holde foredrag
på seneste møde i Forbrugerrådet. Det var
interessant:
Vi fik at vide, at det ikke er lovligt for en
erhvervsdrivende at sende elektronisk post med
henblik på salg, medmindre modtageren forinden
har anmodet om eller samtykket til det. Et samtykke
skal være informeret og konkretiseret, så
forbrugeren er klar over, at han giver sit samtykke til
markedsføring, og en forhåndsafkrydsning af en
boks, hvor forbrugeren giver sit samtykke til
markedsføring, lever ikke op til
markedsføringslovens krav til samtykke.
De nordiske forbrugerombudsmænd oplever på
tværs af landene stigende problemer med
blogindlæg eller statusopdateringer på de sociale
medier, hvor det ikke tydeligt fremgår, at der er tale
om reklame. Det har de besluttet et samarbejde
om.
En fagforening må ikke udvide deres elektroniske
medlemsnyhedsbrev med reklamer for andre
erhvervsdrivendes ydelser, når deres medlemmer
ikke har givet samtykke til det, da nyhedsbrevet ville
få et kommercielt indhold omfattet af
markedsføringsloven.

Ekstraordinær
Generalforsamling
På forårets generalforsamling blev det vedtaget, at
foreningen skulle skifte bank. Det har medført noget besvær,
idet vore vedtægter ikke er fyldestgørende for at blive kunde
i Arbejdernes Landsbank, som vi har valgt til vor nye
bankforbindelse.
Det har bestyrelsen vedtaget skal sættes på plads, derfor
afholdes

Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag d. 8. december kl. 19.00
på
Rytterskolen
Hvidovre Kirkeplads
Med følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Godkendelse af dagsorden
c) vedtægtsændring
Nuværende § 8:
Bestyrelsen består af formand, kasserer, mindst 1
bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant, 1
revisor samt 1 revisorsuppleant.
Ny § 8:
Bestyrelsen består af formand, kasserer, mindst 1
bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant, 1
revisor samt 1 revisorsuppleant.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i
forening. Bestyrelsen kan bemyndige formand eller
kasserer til at disponere over foreningens konto.

Mikroplastfibre.
Åbenlyst Cpr nr.
Hvorfor står vort personnummer trykt åbent på
sundhedskortet?
Forbrugergruppen har henvendt sig til
Hovedstadsregionen for at foreslå fjernelse af det
trykte CPRnr. på sundhedskortet. Det står jo i
magnetstrimlen .
Vi fik et positivt svar, man vil tage det under
overvejelse, næste gang kortet skal fornyes.
Samme positive tilkendegivelse kom på vor
henvendelse om emnet til Sundheds- og
Ældreministeriet, som sagen hører under.
Det bliver så spændende at se resultatet.


Og er det rimeligt, at man skal udlevere sit
personnummer til en komplet fremmed, hvilket en
tilskadekommen oplevede, da der efter et fald på
gaden blev ringet efter ambulance, og i
telefonsamtalen forlangtes man tilskadekomnes
CPRnr. hos den hjælpende person, som var
fuldstændig fremmed for patienten?

Hvad har strikketøj at gøre med plastfibre?
Så meget, at hvis man skifter sine mikroklude ud
med gedigne bomuldsditto, sparer man naturen for
store mængder mikroplastfibre.
Mikroplast er små plastpartikler - mindre end 1 mm,
og når de skylles ned i afløbet, passerer de fleste af
dem direkte igennem rensningsanlægget og
fortsætter derfor videre til søer og have. Her kan de
blive spist af muslinger, fisk og andre dyr, man har
fundet fibre i fuglenes muskler, og en skildpadde,
hvor 12% af dens vægt var plastik.
En af kilderne til mikroplast er vores brug af
syntetisk tøj. For eksempel bukser og bluser lavet
af polyester, polyamid (nylon), elastan eller akryl.
Når tøjet slynges rundt i vaskemaskinen, bliver
bittesmå aflange fibre revet af og ender i
vandmiljøet.
De anvendes også i produkter til personlig pleje,
fordi de har en skrubbende effekt, i tandpasta f.eks.
I kosmetikindustrien er der kræfter i gang for at få
fjernet mikroplast i produkterne, og svanemærkede
produkter indeholder ikke mikroplast.
Især skal man undgå polyethylene, når man køber
ind – men ellers er de navne svære at huske. Men
med en karklud af bomuld går man ikke fejl.

Afbestillingsgebyr.

Tænk, hvis det med småt

stod med stort
Som almindelig forbruger har man ikke en chance
for at forstå de lånepapirer, man får forelagt af
banken til underskrift. Det er ofte tunge juridiske
dokumenter, som ikke er skrevet i et særligt
forståeligt sprog. Derfor en opfordring til banken :

Skriv, så vi kan forstå det.
I forbindelse med en kampagne for at få mere
forståeligt sprog har Forbrugerrådet udarbejdet en
anvisning til at forhandle lån.
1. Forbered dine argumenter grundigt
2. Sammenlign priser
3. Arranger møde med banken
4. Husk, at alt er i spil
5. Saml familiens bankforretninger
6. Mindsk antallet af ind- og udlånskonti
7. Undgå unødvendige udgifter til forsikring
8. Få alle aftaler på papir
9. Følg op på dine aftaler jævnligt
10. Skift bank hvis nødvendigt
Find guidens fulde ordlyd på
www.tænk.dk/det med småt

Ken ville glæde sin far med flybillet til en ferie.
Desværre kunne hans far ikke benytte billetten, og man
forsøgte straks at afbestille den. Det var ikke muligt, selv om
der kun var gået 2 timer efter den var købt. Flyselskaberne
synes ikke at være særlig fleksible i sådanne situationer, og
Ken havde ikke sikret sig med et afbestillingsgebyr.
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FORBRUGERGRUPPEN VEST
Risbjerggaards Allé 55, 2650 Hvidovre.

Bliv medlem
og støt arbejdet i Forbrugergruppen

for bare kr. 40,- årligt.
Vi blander os i alt muligt - næsten så jo flere vi er, jo større styrke har vi.

  
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
på tlf. 36 77 46 77
eller hos kassereren
Kirsti Puukka-Sørensen, tlf. 43 44 03 39

