
Referat fra : 

 

5. bestyrelsesmøde i Rådighedslønforeningen HK T/R 

  

Deltagere : Kate Christensen 

                   Carsten Enstrøm 

                   Erik Kvist 

                   Søren Andersen 

Afbud      :  Ulla Hammelsvang  

  

Sted          : Købehenhavns Hovedbanegård – lokale over rejsecenter  

  

Tid           : kl 9.15  ( Kate kommer ca 9.45 ) 

  

Dagsorden: 
  

1 Bemærkninger til referat fra 4. bestyrelsesmøde  
  

Ingen bemærkninger  
  

2 Orientering fra formanden v/ Søren 

  

Der har ikke været ord. BB mødes siden vores sidste BB møde 

Der har været regnskabsmøde – ref fra dette møde blev overordnet gennemgået  
  

3 Økonomi v/ Søren 

  

Der er siden sidst kun været udlæg til 4 bestyrelsesmøde 44.33 kr – der udsendes derfor ikke 
særligt regnskab. 
Rest til 2015    ca 22.800 kr  
  

4 Planlægning af kurser og arrangementer 

  

* Pensions og A-kasseforhold – pt 9 deltagere ( flere har deltaget før )  
   Der forsøges at lave et 1 dags kursus med ovennævnte emner + Lønforsikring i København  
* Udflugt ( Ulla og Søren arbejder med sagen ) 
* Juletur Folketinget og julefrokost. ( Kate arbejder med sagen ) 
  

Bestyrelsen har besluttet at alle de medlemmer der forlader foreningen 1.9 2015 for mulighed 
for at deltage i 
kursus og udflugt inkl julefrokost resten af året – dog efter de normale regler om først til mølle. 
Årsag er at 1 kursus blev aflyst og Odense turen belv billigere end forventet + de har betalt fuld 
kontigent til RF frem til 1.9 15   
  

5 Seminar med kredsene i Flensburg 28 – 30 september 



  

Alt bestilt og ok – vi bliver 8 pax der alle kommer 28.09.    
  

6 Behovsundersøgelse 

  

Forslag udskydes til næste møde 

  

7 Revision af brochuren “ Rådighedsløn og hvad så “ v Carsten 

  

Udskydes til næste møde  
  

8 Gennemgang af aktivitetslisten v / alle 

  

9 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

  

Ingen nye oplysninger  
  

10 Diverse v/alle  
  

Vi skal gennemgå udsendte medlemsliste og lave input til foreningens fremtid. 

  

Søren fik en del input som der arbejdes videre med ......  
  

Næste møder :  

  

10 september kl 09.30 ca BB møde i Købehavn afh til arbejde  
23 september BB møde aflyst. 
28 – 30 september Seminar Flensburg 

1 oktober udflugt. Planlægges. 
8 eller 21 okotober Kursus på KH A-kasseforhold og pension 

24 november Juleudflugt til København  
20 januar BB møde 

28 januar Årsmøde i RF 

  

 

Skrevet af : 

Rådighedslønforeningen 

Søren E Andersen 

Foreningsformand 

Mobil +45 2135 0224  

mailto:sorenandersenhk@gmail.com 

Poppelvej 14 – 4684 Holmegaard 

 

 


