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Tid Torsdag den 31. marts 2016 fra kl. 16.15-19.00 

Sted Telegade 2, Auditoriet 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Åbning af møde 

2. Kontrol af deltagernes adgangsgivende tilhørsforhold til kredsen 

3. Valg af dirigent og sekretær 

4. Valg af stemmetællere (kan udskydes til evt. valgt skal afholdes 

5. Vedtagelse af generalforsamlingens forretningsorden 

6. Vedtagelse af generalforsamlingens dagsorden 

7. Beregning om kredsens virksomhed 

8. Regnskab over den forløbne periode 

9. Fremlæggelse af budget for det indeværende år 

10. Indkomne forslag (herunder evt. vedtægtsændringer) 

11. Valg: 

a. Kredsformand jf. § 9 

b. Bilagskontrollanter 

12. Eventuelt 

 

 

Pkt. 1: Åbning af møde 

Carl-Johan bød velkommen til den ordinære generalforsamling i HK Trafik og Jernbane, 

Jernbanekredsen og takkede de fremmødte for, at være kommet. 

Fremmødte var 56 medlemmer, heraf 10 TR’ere. 

 

Pkt. 2: Kontrol af deltagernes adgangsgivende tilhørsforhold til kredsen 

Deltagernes adgangsgivende tilhørsforhold til kredsen, er kontrolleret af den enkelte TR 

og dermed har alle berettiget adgang. 

 

Pkt. 3: Valg af dirigent og sekretær 

Dirigent: Arne Jensen blev valgt. 

Sekretær: Janne Rahbæk blev valgt. 

 

Pkt. 4: Valg af stemmetællere 

Punktet udsættes til evt. nødvendighed. 

 

Pkt. 5: Vedtagelse af generalforsamlingens forretningsorden 

Forretningsordenen vedtaget. 
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Pkt. 6: Vedtagelse af generalforsamlingens dagsorden 

Dagsorden vedtaget. 

 

Pkt. 7: Beregning om kredsens virksomhed 

Bestyrelsen præsenteres enkeltvis for de fremmødte. 

 

Formandens beretning. 

Der sker konstante forandringer, med diverse overflytninger. Kredsens udfordringer er, at 

direktionen har trukket medarbejdere ind fra andre afdelinger. Det virker til dels 

fornuftigt, men lønordningerne følger ikke med. Det fører til lange og seje forhandlinger. 

Vi mener ikke, at der skal være lønnedgang, da arbejdet er det sammen, blot med en ny 

organisering. Vi arbejder hårdt, men desværre er det ikke optimalt for de medlemmer der 

rammes.  

Vi har meddelt, at vi ikke deltager i organisationsforandringer uden personale er 

repræsenteret, idet løndelen så kan komme på plads med det samme. 

 

MTAPV var sidste år katastrofalt, idet medarbejderne viste stor utilfredshed. Det er dog 

vigtigt fortsat, at udfylde skemaerne, da det giver os mulighed for, at forhandle 

medlemmernes ønsker og forventninger. 

 

Vi har haft en del personalesager, omhandlende sager, hvor medlemmer indstilles til 

afsked, grundet sygdom og som kalder på medmenneskelighed. De sager lægger vi stor 

vægt op og har haft succes med, at være ”advokat” og bistå medlemmerne. 

 

I forhold til løn er der igen i år lukket op for 0,5% og beløbet (331 medlemmer) er 

tilsvarende 165,- pr mand. Dog har vi valgt, at forhandle en lidt større pulje til færre. 

Forhandlingerne starter i maj måned og der opfordres til, at være proaktiv. 

 

Grænsedragning, er stadig et problem, som vi er opmærksomme på og vi ser stadig, at 

HK’ere erstattes med AC’ere, men der er større forståelse for problematikken. 

 

Samtaler med ledelsen er i højere grad koncentreret om dialog og stemningen er lettet. Vi 

er ikke længere bombarderet med direktiver.  

Bl.a. er rygepolitikken og personalebilletter forbedret under denne ledelse. 

 

Der er ikke umiddelbart risiko for større fyringsrunder. 

 

Vi er i organisationen for stive mener ledelse, da der bør kunne være mere fleksibilitet. 

 

Jeg stiller ikke op som formand, da det interne samarbejde ikke fungerer optimalt og 

nogen mener, at jeg er for direkte i min retorik og jeg bakkes ikke længere 100% op. Det 

er ikke en frivilligt fratrædelse, men jeg ønsker ikke et kampvalg. 

Jeg har gjort mit bedste og i alles interesse. 

Brancheafdelingen er oppe imod alder for formanden og det betyder, at der skal være 

valg. Der er to kandidater til posten Birthe Østergaard, tidligere næstformand i HK Trafik 

og Jernbane og Dennis A. Jørgensen fra lederkredsen. 
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Næstformanden Ole H. Bekker takkede Carl-Johan for tiden som formand og skønnede på 

det store arbejde han har gjort. Carl-Johan fortjener stor ros for sin håndtering af 

kredsen. 

 

Lise-Lotte Jensen spørger til konkrete resultater og ønsker uddybning af succeser. 

Carl-Johan oplyser, at der har været lønstop igennem flere år, men at der igen er lukket 

op for 0,5% lønpulje.  

Der er to muligheder. Enten gives lidt til alle, eller mere til færre. 

Lise-Lotte spørger, hvorfor man ikke individuelt kan forhandle løn. Carl-Johan oplyser, at 

man til hver en tid har mulighed for en lønsamtale. 

Det er personaleafdelingen, der beslutter hvem der skal have hvad, ikke den lokale leder. 

Carl-Johan opfordrer til, at man individuelt gør opmærksom på sine fortræffeligheder over 

for lederen. 

 

Gitte Lumby Hansen, Vedligehold spørger til indmeldingen i Dansk Industri. 

Formanden oplyser, at forhandlingerne ikke er startet, men at første møde er på tirsdag. 

Han kan derfor ikke givet et kvalificeret bud på konsekvenserne. Der skrives ud til 

medlemmerne, når vi ved noget konkret. 

 

Michael Hammershøj Hansen fortæller, at der er forskellige lønstilskud til den enkelte 

nyansatte medarbejder og der er ikke nogen rød tråd. Han mener ikke, at fagforeningen 

er skarp nok på den forskelsbehandling. 

Carl-Johan oplyser, at det selvfølgelig er noget vi skal tage fat på og gøre noget ved. 

 

Arne Jensen fortæller, at det er finansministeren der fastsætter lønnen. Det er en dikteret 

lønpulje og det er svært, at gøre noget ved det. Det er dog problematisk, at 

overenskomstansatte kan diskutere løntillæg og vederlag, når der ingen penge er. 

 

Ingen yderligere spørgsmål og beretningen er hermed taget til efterretning og godkendt. 

 

Pkt. 8: Regnskab over den forløbne periode 

Regnskabet omdelt og vist på dias. 

40,- pr måned tilgår kredsen pr. medlem. 

Regnskabet gennemgået af formanden punkt for punkt. 

 

Poul Jæger Braunschweig spurgte til punktet arrangement og Carl-Johan forklarede 

punktet. 

 

Carina Kruse spurgte om forskellen på medlemspleje og arrangement. 

Carl-Johan forklarer. 

Regnskabet er kontrolleret og godkendt af bilagskontrollanten. 

Hermed er regnskabet godkendt. 

 

Pkt. 9: Fremlæggelse af budget for det indeværende år 

Budgettet vist på dias. 
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Carl-Johan overgiver stafetten til Ole H. Bekker, som kommende formand. 

Ole H. Bekker forklarer og gennemgår punkt for punkt. 

 

Jørgen Joe Hansen spørger til regningen på 25000,- som stadig mangler som indtægt fra 

forsikringsagenturet. 

Carl-Johan forklarer, at det er et slag på tasken vedr. beløb fra forsikringsagenturet. 

 

Lone Terney spørger til, at medlemstilskuddet i budgettet er lavere end i regnskabet. 

Ole H. Bekker forklarer at det skydes afgang af medlemmer grundet alder og andet. 

 

Arne Jensen spøger til punktet medlemspleje. 

Medlemsplejen repræsenterer julegaver og medlemsmøder i Kh og Ar. 

 

Hermed er budgettet godkendt. 

 

Pkt. 10: Indkomne forslag (herunder evt. vedtægtsændringer) 

Ingen indkomne forslag. 

 

Pkt. 11: Valg: 

a. Kredsformand jf. § 9 

b. Valg af bilagskontrollanter 

 

Ole H. Bekker stiller op og redegør for hvilke visioner han har og de udfordringer han godt 

ved kommer. 

Ole ønsker, at Jernbanekredsen skal være mere synlig rundt i landet. Kredsbestyrelsen 

har udpeget Janne Rahbæk som næstformand, og dermed er Vest repræsenteret ved en, 

som har det lokale kendskab. 

Organisatorisk forsøger vi, at placere TR strategisk i forhold til viden i de forskellige SU’er. 

Forsøge sig med nyhedsbrev, hvis der er relevant indhold. 

 

Der er ikke andre opstillede og hermed er Ole H. Bekker valgt som ny formand og Janne 

Rahbæk udpeget som ny næstformand. 

 

Som bilagskontrollanter blev forslået Claus Riis og Anita Kulas. Ikke andre ønskede posten 

og de er hermed valgt. 

 

Pkt. 12: Eventuelt 

Mikkel Gøtterup Jensen spørger til ny næstformand og evt. valg. 

Ole H. Bekker oplyser, at næstformanden udpeges af Kredsbestyrelsen og først er på valg 

næste år. Formanden vælges i lige år og Næstformanden i de ulige. 

 

Poul Jæger Braunsweig spørger til familieturen, som savnes. 

Ole H. Bekker udelukker ikke, at den genopstår, men at det ikke udelukkende er hans 

beslutning. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. 
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Carl-Johan takkede dirigenten for god mødeledelse. 

 

 

Ref. JR 

 

For rigtigheden attesteres  31.03.2016 

Carl-Johan B. Rosengreen  Ole Hofman Bekker 

Aftrædende Kredsformand  Tiltrædende Kredsformand 
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