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Delegeretmødet den 28. april 2016 på 
Knudshoved Kursusstation 
 

 
 
Der var mødt 57 delegerede samt 
inviterede gæster op til mødet. På 
delegeretmødet blev der blandt andet 
vedtaget nyt fagligt handlingsprogram for 
HK Trafik & Jernbane. 
Handlingsprogrammet indeholder følgende: 
 

- Indsats for løn- og arbejdsvilkår 
- Kampen for fag, uddannelse og 

kompetenceudvikling 
- Sikre beskæftigelse 
- Et bedre arbejdsmiljø 
- Styrkelse af lederindsatsen 
- Større kendskab til medlemstilbud 
- Styrke tillidsrepræsentanterne 
- Organisering og fastholdelse af 

medlemmer 
- Udvikling af den faglige organisation 
- Vi forbedrer kommunikationen. 

 
Det er endvidere besluttet, at en 
delegeretperiode varer 2 år i stedet for 4 
år, så næste delegeretmøde bliver i 2018. 

Chef- og lederkredsens 6 delegerede 

Ny formand for Trafik & Jernbane 
Der var 2 kandidater til formandsposten 
nemlig Birthe Østergaard Petersen, som har 
været en del af formandsskabet i Trafik og 
Jernbane siden 2007 og så vores egen 
næstformand Dennis Jørgensen, som har 
været med i Chef- og lederkredsen siden 
2011.  
 
Ny formand blev Dennis Alex Jørgensen og 
ny næstformand blev Lone Riis. 
 
Et stort tillykke til Dennis. Chef- og 
lederkredsen ser frem til samarbejdet med 
den nye ledelse i HK T&J. 
 
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at 
takke Dennis for det store arbejde, som 
han har udført for medlemmerne i Chef- og 
lederkredsen. 

 
 
Konstitution i Chef- og lederkredsen 
Efter valg af Dennis A Jørgensen til ny 
formand for Trafik & Jernbane, skal der 
vælges ny næstformand i Chef- og 
lederkredsen.  
 
Birgit Lehrmann blev valgt til ny 
næstformand. 
 
Ivan Nielsen fra 3 valgområde har valgt at 
stoppe i bestyrelsen, da han har fået nyt 
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job uden for jernbanen og kan ikke forene. 
Vi udskriver valg til 3. område, men indtil 
videre varertager John L Nielsen, også 3. 
område. 
 
Herefter ser bestyrelsen i Chef- og 
lederkredsen således ud: 
 
John L Nielsen, Formand, Banedanmark 
Birgit Lehrmann, Næstformand, DSB 
Kenneth Paulsen, DSB  
Carsten Præst Smith, Banedanmark 
Repræsentant fra 3. valgområde (nyvalg) 
Carsten Helmbo, DSB, Kasserer og 
suppleant 
Bo Blom Westergren, DSB, suppleant 
 
Proces for lønregulering i 2016 i DSB I 
2016 udgør den automatiske lønstigning 
0,8% og den individuelle ramme vil igen 
udgøre 0,5% af lønsummen. Rammen til 
lønregulering af de individuelt 
kontraktansatte vil blive tildelt pr. 
direktørområde.  

Ledernes indstillinger drøftes med de 
faglige organisationer i maj og juni. 
Såfremt der er uoverensstemmelser 
mellem, hvem DSB ønsker at indstille og de 
fagliges ind-stillinger, vil Personale 
overtage sagen.  

Lønreguleringen gælder ikke for dem som 
er ansat på chefløn (lrm. 35 og opefter) 
 
Alle medlemmer som ønsker at komme i 
betragtning til en lønforhøjelse, bedes lave 
en indstilling med ønske og begrundelse. 
Denne bør afklares med egen nærmeste 
leder først og derefter fremsendes til Birgit 
Lehrmann på mail bwl@dsb.dk 
 

 

Medlemsmøde den 18. maj i Aarhus 
2016 
Der holdes medlemsmøde i Aarhus den 18. 
maj i DSB 1’ loungen på Banegården. Efter 
mødet serverer kredsen lidt mad og drikke. 
Tilmelding til Birgit på bwl@dsb.dk 
 
 
Medlemsmøde den 9. november i 
København/Høje Taastrup 2016 
Medlemsmødet er fastsat til den 9. 
november 2016. I hører nærmere om tid, 
sted og indhold. 
 
 
Referat: Birgit Westerskov Lehrmann, DSB 
 
 
 
 


