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Ny formand og næstformand i Chef- og 
lederkredsen 
Da John L. Nielsen fratræder sit job i 
Banedanmark den 31.12.2016, udtræder 
han også af kredsbestyrelsen. Det betyder 
at nuværende næstformand Birgit 
Westerskov Lehrmann, DSB indtræder som 
ny formand. Kredsbestyrelsen har 
endvidere konstitueret Kenneth A Paulsen, 
DSB som ny næstformand. 
 
 

  
 
Chef- og lederkredsen takker John for 11 
års formandskab i Chef- og lederkredsen og 
ønsker ham held og lykke med nye 
opgaver. 
 
Valg i 3. område (øvrige 
trafikselskaber) 
Der har været afholdt valg i 3. område. 
Hardy Olsen blev valgt som delegeret og 
indtræder i kredsbestyrelsen.  
 
Hardy er arbejdsmiljøchef hos Alstom 
transport og beskæftiger sig med 
arbejdsmiljø, sikkerhed og beredskab. 
Hardy har tidligere været beredskabschef i 
DSB. Velkommen til Hardy. 
 

 
 
 
 

Valg i 2. område (Banedanmark) 
Carsten Præst Schmidt har ønsket at 
stoppe som delegeret i 2. valgområde og da 
John også stopper, er der udskrevet valg 
om 2 nye delegerede.  
 
På nuværende tidspunkt har der desværre 
ikke meldt sig nogle kandidater. Vi 
udskriver valg igen i januar 2017 i 2. 
valgområde og hvis nogen har lyst til at 
stille op, må I meget gerne henvende jer til 
Birgit W. Lehrmann på bwl@dsb.dk. 
 
Indtil vi finder 2 delegerede varetager Birgit 
W. Lehrmann Banedanmark. 
 
Carsten Bøge Helmbo, der i dag er 
suppleant  træder ind i kredsbestyrelsen for 
1. valgområde og den ny kredsbestyrelse 
ser sådan ud: 
 

1. valgområde: 
Birgit W. Lehrmann, Formand 
Kenneth Paulsen, Næstformand 
Carsten Helmbo, Kasserer  
Christian Schøn, DSB Vedligehold 

2. valgområde: 
To delegerede fra Banedanmark 

3. valgområde 
Hardy Olsen, 3. valgområde 
 
Medlemsmødet den 9. november 2016 
hos DSB, Telegade i Taastrup 
Der mødte 40 medlemmer op til dette 
arrangement. 
  

 
 
 
 
’ 
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Trafikpolitisk ordfører Rasmus Prehn talte 
blandt andet om Togfonden, nyt 
takstsystem og  sit syn på udlicitering af 
DSB strækninger. Der var stor spørgelyst 
og debat. 
 

 
 
Dennis Jørgensen fortalte om det første 
halve år som formand for Trafik & 
Jernbane. 
 
Dennis fortalte blandt andet om seneste 
medlemsundersøgelse, hvor Trafik & 
Jernbane desværre scorer lavt og  
indsatsen for at få flere tilfredse 
medlemmer. Der afholdes nu 
medlemsundersøgelse i februar 2017. 
 
Efterfølgende var Chef- og lederkredsen 
vært med den traditionelle menu: Mortens 
and og ris ala mande på Quality hotel i Høje 
Taastrup. 
 

Forhandling med DI om ny 
overenskomst i DSB Vedligehold 
forbindelse med at DSB har meldt sig ind i 
en arbejdsgiverforening (DI), skal kredsens 
overenskomstansatte medlemmer i 
Vedligehold have nye vilkår.  

Forhandlinger er fortsat i gang, så vi kan 
desværre ikke oplyse det endelig resultat. 
 

Chef- og lederkredsen har forhandlet for de 
ledere som er på overenskomst  i DSB 
Vedligehold. 
 
Udgangspunktet er, at DI og DSB ikke 
ønsker at lederne vil formentlig blive ansat 
på kontrakt pr 1.4.2017 
 
Chef og lederkredsen arbejder på, at få 
aftalt så gode vilkår som overhovedet 
muligt for denne kontrakt og vi vil bistå 
medlemmerne i indgåelse af kontrakter. 
 
Chef- og lederkredsen anbefaler, at du ikke 
underskriver en kontrakt, før du har talt 
med os. 
 
Vi indkalder til møde med medlemmerne i 
DSB Vedlighold, når aftalen er 
færdigforhandlet. 
 
Overgang til DI vil formentlig ikke få 
konsekvenser for tjenestemændene. 
 

 
Puljebegrænsninger i Cheflønpuljen i 
DSB 
Vi har nu modtaget svar fra HK/OAO/CFU 
om puljebegrænsninger. Svaret er,  at de 
desværre ikke vil arbejde for at få fjernet 
puljerne indenfor nuværende 
overenskomstperiode.  
 
Det betyder, at derfor fortsat ikke er 
muligheder for  lønforbedringer for 
tjenestemænd i DSB, der er over lønramme 
34 før 2018, medmindre at  der er plads i 
den nuværende cheflønspulje i DSB. 
 
Chef- og lederkredsen vil tage kontakt til 
DSB i det nye år og samtidig vil vi tage 
arbejdshandskerne på, for at få det ind i 
den  nye overenskomst. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwibs8HqvrzQAhUCnRQKHSAqBGkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffoedevarer.di.dk%2F&psig=AFQjCNFEn1JIt66d0I4JsbVUqwmbIE5sEg&ust=1479908453378754


   Nyhedsbrev nr. 4 – December 2016 
 
 
 

 
 
Generalforsamling den 27. januar 2017 
kl. 15:30 
 
Generalforsamlingen holdes på  
 

 
Halmtorvet 9 A, 1700 København V 
 
Efter generalforsamlingen er Chef- og 
lederkredsen vært for en middag samme 
sted. 
 
Tilmelding hos Carsten Bøge Helmbo, 
cbh@dsb.dk 
 
Chef- og lederkredsen ønsker dig og 
din familie en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår 
 

 

 
 


