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Kære medlemmer i chef- og lederkredsen
Efteråret har afløst sommeren og det er endnu en travl periode. Der sker rigtig mange ting i
virksomhederne, som giver en del henvendelser og involverer os i HK chef- og lederkredsen. I
dette nyhedsbrev fortæller vi lidt om vores arrangementer og hvad der venter i 2020. Og så er
det snart jul, så vi anbefaler at I deltager i vores julekonkurrence i form af en julekalender.
Bag hver låge er der et spørgsmål, som I skal besvare, for at komme med i lodtrækningen om
de mange fine præmier. 1. præmien er en uges ophold i vores dejlige lejlighed i Portugal. Vi
fordeler julekalenderne sidst i november og hvis du ikke har modtaget kalenderen inden
30.11.19, så tag fat i din tillidsrepræsentant.

Danmarks bedste og billigste lønforsikring
Fra den 1. september var alle medlemmer i HK Privat, HK Kommunal og HK Stat omfattet af
en kollektiv lønforsikring, som en del af jeres medlemskab. Det har andre fagforeninger også
fundet ud af og de reklamerer nu også med lønforsikring. Vi vil dog anbefale, at du
sammenligner elementer i de forskellige lønforsikringer inden du eventuelt ændrer i fagligt
tilhørssted. Forsikringerne afviger i forhold til hvor og hvor lang tid den dækker, samt nogle
har karensperiode. Kontakt os hvis du er i tvivl.

Dialogmøde med 5 transportordførere
På et medlemsmøde den 17. september havde
vi besøg af fem ordførere fra partier i
Folketinget. På billedet ser: Birgit Lehrmann
(Chef- og Lederkredsen), Thomas Jensen (S),
Andreas Steenberg (R), Dennis Jørgensen
(formand HK Trafik & Jernbane), Kristian Pihl
Lorentzen (V), Hans Kristian Bundgaard-Skibby
(DF) og Henning Hyllested (Enhedslisten).
Alle ordførere fortalte, at de havde fokus på, at
jernbanens serviceniveau skal hæves, og vi
havde efterfølgende en god debat.

”Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi det hele”
var overskriften på vores
medlemsmøde den 30. oktober
2019.
Der var mødt 40 medlemmer op for
at deltage i ”Speakers Corner”.
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Formand Jannie Viberg fra HK Politiet og anklagemyndigheden holdt et kort oplæg om
hvordan de arbejder med kompetenceudvikling for deres HK Ledere.
Herefter kom Formand for HK Hovedstaden Winnie Axelsen og fortalte om de tilbud HK har
til lederne. Arrangementer som chef- og lederkredsens medlemmer kan deltage i.
Der arrangeres morgenboost for ledere fra kl 7:45 – 10:00 ca hver anden måned. Næste
morgenboost for medlemmer med ledelsesansvar er den 31. januar 2020 med Morten Albæk
med titlen Ét liv. Én tid. Ét menneske. Adresse: Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.
Tilmeld dig på Mit HK og ellers kontakt os hvis du har problemer med tilmelding.
Winnie havde følgende plakater, der skulle illustrere HK ledelse.

Vi har meget viden og mange kompetencer i Chef- og lederkredsen og
derfor havde vi bedt 2 medlemmer om deres ”point-of-view” på
Jernbanens muligheder i fremtiden.
Det var Claus B Jørgensen fra Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen
og Lasse Toylsberg fra Bombardier, som også supplerede sit indlæg
med nyt om batteritog. Et emne som bl.a. vores transportminister ser
store perspektiver i. Batteritog vil være ca. 40% billigere end diesel og
kan kombineres med el-tog.
Næstformand Kenneth Paulsen havde herefter et indlæg om at være i form til jobbet.
Kenneth havde især fokus på mænd og sundhed. Mænd skal blive bedre til at passe på sig
selv. Kvinder bliver i gennemsnit 4 år ældre end mænd.
I 2019 er hver anden dansker overvægtig og i alle aldersgrupper, er det mænd der er mest
overvægtige.
Kære mand, lyt til din krop, gå til lægen, når du ikke har det godt og få gang i noget motion.
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Vores formand for HK T&J Dennis fortsatte talerækken ved at tale om vigtigheden af at
have dialog med politikerne på Christiansborg. Vi er DK næststørste fagforening og derfor har
vi også store muligheder for at blive hørt hos vores politiske venner.
Vores formål er at sikre gode brede forlig, som bygger på bedst mulige viden, således at der
bliver så få overraskelser som muligt senere. Vi ved jo, at når der skal effektiviseres, så er det
i de fleste tilfælde HK’erne der fyres mens vi kan se at det i høj grad er AC’erne som kommer
til, når der skal hyres. Derfor har vi på den lange bane, en interesse i at blande os i det
transportpolitiske.
Dennis spurgte hvor mange der sliber deres køkkenknive ind i mellem for at de ikke skal blive
sløve. Det samme gælder med efter- og videreuddannelse. Det er vigtigt at få styrket egne
muligheder og få nye kompetencer. Vi har stor faglighed, men job og funktioner ændrer sig i
takt med digitalisering, så det er vigtigt at vi også udvikler og uddanner os.
Vi står selvfølgelig til rådighed for rådgivning om uddannelsesmuligheder men ellers ring til
karrieretelefonen

Birgit endte talerækken med at fortælle om kredsens arbejde, som bærer præg af de mange
ændringer, der sker i virksomhederne. Vi repræsenterer jo over 10 forskellige virksomheder,
så der er mange aftaler og procedurer, der skal holdes styr på. At hjælpe medlemmerne til at
komme i betragtning til mere løn, er også et stort fokusområde. Lønprocessen er stort set
afsluttet for i år, men vi tager hul på det igen til næste år.
Til slut var salgsdirektør Jens Tangaa fra TJM
og fortælle om nye produkter hos TJM. Jens
fortalte at man kunne udvide sin
personforsikring, til at dække hele dig, når du
bliver syg til fx rengøringshjælp,
tandlægebesøg og fysioterapi. Endvidere
reklamerede Jens for ordningen med hjulskifte
til bilen.

Alt i alt et spændende medlemsmøde.

Vi hører gerne fra jer hvis der er emner, som I synes vi skal tage op på et kommende
medlemsmøde.
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Udover de fælles arrangementer er det altid muligt at booke os tillidsrepræsentanter (find dem
nederst i nyhedsbrevet) til en kaffesnak, hvis du har nogle ting, som du ønsker at drøfte.

Generalforsamling i Chef- og lederkredsen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til vores årlige generalforsamling der holdes i København
den 23. januar 2020. Vi holder generalforsamlingen på hotel Astoria.
Invitation følger særskilt.

Fællesarrangementer i HK Trafik & Jernbane i 2020 for alle
kredse
Januar
•
•
•
•

14.
16.
21.
23.

januar:
januar:
januar:
januar:

Tjenestemandspension - i øst
Pension for overenskomstansatte - i øst
Tjenestemandspension - i vest
Pension for overenskomstansatte - i vest

Marts
•

Møder om overenskomst 2020 på det private område - øst og vest

April
•
•
•
•

Møder om overenskomst 2020 på det private område - øst og vest
Dato følger: En tur bag hegnet i Københavns Lufthavn
21. april: Medlemsarrangement m overenskomst 2021 og arbejdsmiljø - i øst
Dato følger: Byvandring i Fredericia

Maj
•

28. maj: Medlemsarrangement m overenskomst 2021 og arbejdsmiljø - i vest

Juni
•

6. juni: Fisketur - på Sjælland

September
•
•
•

21. september: Byvandring på Frederiksberg
22. september: Trafikpolitisk møde - i København
28. september: Byvandring på Frederiksberg

Oktober
•

20. oktober: Medlemsarrangement - vest

November
•
•
•
•

16.
17.
19.
24.

november:
november:
november:
november:

Tur i Folketinget
Tjenestemandspension - i øst
Pension for overenskomstansatte - i øst
Tjenestemandspension - i vest
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•

26. november: Pension for overenskomstansatte - i vest

December
•

3. december: Juletur

Mange hilsener fra kredsbestyrelsen

Lone Gregersen
Talsmand, Område
Banedanmark
26151894
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