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Nytårshilsen fra Bestyrelsen 
 
2013 har igen været et år med mange 
og store udfordringer for vores med-
lemmer, ikke mindst i DSB. Der har 
været prikkerunder i administrationen, 
der igen har måttet bære en meget 
betydelig del af nedskæringerne.  
 
Denne gang ramte nedskæringerne dog 
også i driftsorganisationen. I november 
blev salgsvognen inddraget i intercity-
togene efter i en årrække at have skabt 
et underskud. 
 
Lukning af de regionale kundecentre 
har også stået på dagsordenen. Det har 
mildt sagt være uforståeligt, at DSB 
ikke har ønsket at opretholde disse 
regionale arbejdspladser, når de 
tekniske muligheder  understøtter den 
løsning. I stedet har medarbejderne 
fået tilbudt at flytte til Høje Taastrup, 
og det kan jo også være en måde at 
tilbyde ”en passende stilling”, som 
betyder, at man skal pendle 2-3 timer 
hver vej. Først for sent gik det op for 
de regionale politikere, hvad der var 
ved at ske.  
 
Netop i disse uger foregår der intensive 
politiske drøftelser om udmøntning af 
Togfonden.dk i den såkaldte timemodel, 
der vil betyde et markant løft for 
Danmarks jernbaner, hvis det vedta-
ges. Det håber vi på. 
 
Kredsbestyrelsen i Chef- og lederkred-
sen ønsker alle medlemmer en god jul 
og et godt nytår. 
 
På Chef- og lederkredsens vegne 
 
John L. Nielsen 

Velbesøgt medlemsmøde 
 
Chef og lederkredsen holdt den 5. 
november et særdeles velbesøgt 
medlemsmøde i DSBs nye hovedkvarter 
i Høje Taastrup. 
 
Den faglige del var et indlæg fra Dansk 
Tog om, hvordan denne sammen-
slutning gerne ser, at jernbanetrafikken 
i Danmark bliver konkurrenceudsat. 
Indlægget affødte en livlig debat med 
medlemmerne. 
 
Herefter var der præsentation og 
smagning af 7-8 danske og inter-
nationale ølsorter. Der var meget store 
smagsforskelle, og også her tog med-
lemmerne livligt del! 
 
Endelig var der gåsesteg og ris à 
l’amande med mandelgaver, gode vine 
(når vi selv skal sige det) og gode 
kollegiale samtaler. 
 
Bestyrelsen opfatter den store delta-
gelse fra medlemmerne som en god 
opbakning. Tak for den! 
 
 
Generalforsamling 2014 
 
Chef- og lederkredsen har udsendt 
invitation til den årlige general-
forsamling fredag 31. januar 2014 hos 
Trafikstyrelsen i Ørestaden. 
 
Husk at melde dig til hos kredsens 
kasserer Carsten B. Helmbo, 
cbh@dsb.dk. 
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Hvem er tillidsrepræsentant for 
hvem i DSB? 
 
DSB har ændret sin organisation, og 
Chef- og lederkredsens tillids-
repræsentanter i DSB har fordelt 
direktørområderne imellem sig. 
 
Du er fortsat velkommen til at kontakte 
den af tillidsrepræsentanterne, du føler 
dig mest tryg ved. Du er ikke bundet af 
nedenstående fordeling. 
 
DSB Operation dækkes af Kenneth Paul 
Paulsen. 
 
DSB Vedligehold dækkes af Per 
Nørgaard. 
 
DSB Økonomi, Kommerciel, Sekretariat 
& Jura, Personale, Sikkerhed, Bered-
skab og Miljø dækkes af Birgit 
Westerskov Lehrmann. 
 
Sagshåndtering, forhandling, overens-
komst og kompetenceudvikling dækkes 
af næstformand Dennis A Jørgensen. 
 

Nyvalg i Banedanmark 
 
På grund af overgang til en anden 
stilling mangler Chef- og lederkredsen 
en delegeret i valgområde 2, Bane-
danmark, fra nytår. 
 
Kredsens bestyrelse her derfor besluttet 
at udskrive suppleringsvalg. 
 
Valget afholdes først i det nye år,  så 
valget kan godkendes på den ordinære 
generalforsamling den 31. januar 2014. 
 
Hvis du arbejder i Banedanmark og er 
interesseret i at gøre et stykke arbejde 
for dine kollegaer i Chef- og 
lederkredsen, bør du allerede nu 
overveje, om det ikke er noget for dig 
at stille op som kandidat til 
suppleringsvalget.  
  
 
 


