
       

 

Jule og nytårsbrev 2016 ( nyhedsbrev nr 29 ) 
 

Kære alle …… 

Allerførst vil bestyrelsen ønske dig og dine en god jul og et rigtigt godt nytår. Vi ved, at der med de ting vi 

har i gang er meget at glæde sig til i 2017. 

Når man nærmer sig årets sidste dage, er det også tid til at gøre status over året. 2016 har for 

Rådighedsforeningen og bestyrelsen været det største år, hvor mange ting blev gennemført, kursus 

udflugter til Folketinget – byvandring i Nyborg og juletur til Køge mm.  

Men størst af alle ting og det gælder hele vores bestyrelsesperiode, ca 5 år er at vi efter ca 1 ½ år arbejde 

fik Servicemedlemmerne ind sammen med Rådighedsmedlemmerne. Rigtigt godt og rigtigt for begge 

grupper, der nu kan mønstre flere medlemmer når vi laver udflugter og kurser mm.  VELKOMMEN til 

Servicemedlemmerne. 

Det betyder, at vi ændrer navn og skal have nye vedtægter, hvor Servicemedlemmerne bla. skrives ind i 

vedtægterne. Mere på årsmødet. 

2016 var også året hvor HK Trafik og Jernbane fik nyt formandskab. Dennis og Lone har igennem året 

virkelig ydet deres støtte til vore medlemmer – TAK for det….  

Stor tak skal også lyde til Andreas og Birthe ( forrige formandskab ) samt Flemming og Tine i sekretariatet  

for deres store hjælp. Et sted hvor støtte og hjælp altid har været sikkert ( bla i sagen om flytning af 

Servicemedlemmerne ) er hos Kredsene, der står os tæt. TAK til Mette Kofoed  – John Løvenskjold Nielsen 

mf.  

Glæd jer til 2017. hvis vi får lov at fortsætte på Årsmødet, er der allerede planlagt udflugter til Kastrup 

Lufthavn, Besøg på et af de rigtig store Krydstogtskibe der ligger til i København med delvis Erik og Søren 

som guider. Endvidere den hemmelige udflugt ” Ud i det blå ” hvor I ikke får indhold at vide, kun tid og 

sted….   Kurser i A-kasse og Pension både for overenskomstansatte og tjenestemænd er på vej.  

På de 2 udflugter er der rigtig meget sikkerhed – så datoer oplyses når endelig tilladelse foreligger. 

Selv om året går på hæld er der en del nyheder….. 
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Årsmødet 2017 

HUSK årsmødet på Viby Sjælland Kro den 26 januar kl 12. Dagsorden jvf vedtægterne. 

Indkaldelse er vedhæftet ( jvf vedtægterne ) samt forefindes på HK T/J hjemmeside under Rådighedsløn. 

Hele den nuværende bestyrelse stiller op til en tørn mere – og håber på genvalg, så de i indledningen 

nævnte udflugter mm kan gennemføres.  

 Nytårstræf 2017 

Den 23 januar kl 11 mødes vi i HK Huset, dels for at ønske hinanden Godt Nytår og hører Nyt fra både os i 

RF og Dennis.  

Vi kan godt bruge nogle flere tilmeldinger til denne spændende dialogdag, hvor man kan spørge ind til HK 

og Dennis´s tanker for fremtiden. 

Jeg håber også at Jens Tangaa fra TJM – forsikring får tid til at møde op, og give de sidste nyheder bla om ID 

tyveri. 

Skynd dig at tilmelde dig til Søren….   

FRIKORT til DSB ansatte     

Vi har modtaget dette fra DSB via HK, vær særlig OBS på at du senest 2 måneder efter slut på Rådighedsløn 

SELV skal kontakte og oplyse at du ønsker pensionistkort ( hvis du er berigtiget ). 

Regler vedhæftes. 

Kære alle 

Nu nærmer den hektiske og glade juletid sig igen med hastige skridt og igen som tidligere år får I lige her 

lidt info om hvad der rør sig eller noget I skal være obs på har ændret sig. 

Jeg har vedhæftet den nye brevskabelon der bruges ifm udsendelse af DSB togkort til bla. Jeres medlemmer 

der står som pensionister i vores system. Det er det brev man modtager med det nye kort på – den er lidt 

ændret i forhold tidligere år 

Herudover er der nu lavet et samlet dokument over skatteregler, rettigheder mv  som vi i dag udsender ifm 

ansatte går på pension – dette er også vedhæftet for jeres information.  

I skal være obs på at alle de pensionister der udelukkende havde pensionistbilletter som fribefordring i 

2016  - dvs ikke en 5 årigt pensionistkort - ikke længere pr. januar 2017  kan få FIP-kort da 

personalebilletterne er udfaset og de dermed ikke har gyldig rejsehjemmel. 

Jeg har før skrevet til Jer om at FIP-kortet har ændret design og at alle kort der ikke starter ud med 15xxx 

eller 16xxx ikke længere må bruges. Jeg har udsendt mærkater for 2017 og 2018 til dem der stod aktive i 

vores system og i dette brev de modtog stod også at havde de et gammelt kort skulle de henvende sig.   

Fornyelser til togkort der udløber 31.01.2017 bør være pensionister i hænde senest i uge 4 -2017 – så de 

bedes vente til efter den 25.01.2017  at henvende sig hvis kort ikke er dukket op – postvæsenet er jo i dag 

ikke hvad det var førhen. 

De pensionister der går på pension 1. januar 2017 får deres togkort i årskørslen dvs også senest i uge 4  



I ønskes alle en rigtig glædelig jul 

Med venlig hilsen 

Lene Voigt 

Løn- og Personalekonsulent 

 

Økonomi, Løn- og Personaleadministrationen, DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup, CVR 25 05 00 53 

Mobil 24680323, E-mail voigt@dsb.dk 

    

Vores Juletur til Køge ….. 

Vi havde skrevet i indbydelsen af der var plads til 30 rådighedslønner og servicemedlemmer. 

Hurtigt viste det sig at vi var oppe på 38 tilmeldte. Men da jeg ved, at der desværre altid kommer afbud lod 

vi alle komme med. Vi endte med at 33 personer mødte på en kold og regnfuld dag ved 7/11 kiosken på 

Køge station. Her startede næsten 2 timers rundtur i det gamle Køge med byens turistchef. Kirken og de 

gamle huse blev besøgt ( nogle af den kulisser til Matador ). Byturen sluttede hos Hugo´s byens ældste 

værtshus hvor det store julebord og skummende hjemmelavet juleøl blev serveret.  

Her lidt billeder….. 
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Dennis fortalte om nyheder / Hugo´s ejer fortalte om den mangeårig historie, og Søren og Erik håber og beder til at få 

lov at vise rundt på vores sommerarbejdsplads – et af verdens største krydstogtsskibe…..  

Uddrag af nyhedsbrev fra Dennis og Lone….. 

I dette nyhedsbrev kan du læse om de aktiviteter vi har udført i løbet af efteråret 2016 – samt noget af det 

vi har i støbeskeen for 2017. Vi er meget glade for det store engagement der har udfoldet sig blandt alle jer 

tillidsrepræsentanter.  

Der er fuld knald på gode ideer til hvad vi kan gøre bedre for medlemmerne. Samtidig står det lysende klart, 

at hvis vi skal realisere de bedste ideer, så kræver det, at alle i fællesskab løfter opgaverne. Husk: Sammen 

er Du stærkest. 

       

Her nogle af Kredsformændene, Dennis og Lone + mig. 

Medlemsmødet i Aarhus 

Tillidsrepræsentanter fra kredsene i Vest har i november afholdt et meget velbesøgt medlemsmøde i 

Aarhus, der viser, at medlemmerne er interesserede i at mødes og blive klogere på det der optager dem på 

deres arbejde.  

Denne gang var temaet arbejdsglæde og humor med Karen Marie Lillelund, der på sin fandenivoldske, og 

ubetaleligt morsomme facon, gik rent ind med sit budskab: Vi skal have humoren tilbage i hverdagen og på 

arbejdspladserne.  
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Erfaringen fra dette arrangement vil blive brugt over hele landet – og i Aarhus har vi lovet at det nu bliver 

en tradition. 

Aktivitetskalender  

Brancheafdelingen har besluttet at oprette en Aktivitetskalender i 2017 på hjemmesiden hvor alle 

medlemsvendte arrangementer oplistes for 1 år af gangen – med løbende opdatering.  

Ambitionen er, at der afholdes 1 arrangement månedligt, undtagen i juli og december. Vi satser på at de 

enkelte kredse, og meget gerne flere kredse i et samarbejde, forestår aktiviteterne.  

Samtidig er der i øget grad åbnet op for at der ydes økonomisk tilskud til arrangementer for 

forsikringstagere, (TJM), og med et obligatorisk indslag om forsikringsnyt. Den enkelte kredsformand er 

instrueret i hvordan tilskud kan opnås. 

Medlemsundersøgelsen 2017 

I starten af februar gennemfører HK sin årlige spørgeundersøgelse, hvor alle medlemmer kort  

sagt bliver spurgt om, hvilket udbytte de har af fagforeningen - og hvor tilfredse de er med det. 

Branchebestyrelsen har besluttet, at vi sætter alle sejl til for at komme ud af de tidligere års 

bundscore, og forbedre vores image og rådgivningsindsats.  

De hidtidige undersøgelser viser, at især synligheden af tillidsrepræsentanten er alfa og omega for 

medlemstilfredsheden.  

Så vi opfordrer alle TR til på den ene eller anden måde, at hilse på deres medlemmer i januar 2017 og lytte 

til deres ønsker. 

Nu gælder det lyttemøderne 
Alle TR har fået tilsendt en invitation som skulle gives videre til medlemmerne – hvis det ikke er  

sket endnu så beder vi dig gøre det hurtigst muligt. Formålet med lyttemøderne er, at medlemmerne kan 

møde formandskabet og med ”rene ord” fortælle hvad de har af forventninger til fagforening, kredse og 

tillidsrepræsentanter i de kommende år.  

Vi har ind til videre planlagt 2 lyttemøder nemlig, d. 24. januar på Hotel First i Høje Taastrup, og d. 31. 

januar i Fredericia, Lumbyesvej 34, i Banedanmarks møde lokaler, nær stationen. Begge gange kl. 16 – 18. 

Hvis interessen sprænger rammerne for de 2 møder, så vil der blive planlagt flere lyttemøder med samme 

tema. 

TV – portalen 

Den længe ventede portal for tillidsvalgte i HK åbnes nu for de sidste tillids – og 

arbejdsmiljørepræsentanter i starten af januar 2017. Her vil du som tillidsrepræsentant kunne hente mange 

relevante informationer og få aktuelle faglige nyhedsartikler – og netværke med andre TR. 

Samtidig vil du få en løbende oversigt over de medlemmer du repræsenterer – samt opbygge dine 

medlemskontakter og udsende medlemsinformationer med udgangspunkt i portalen. Vejledninger mv. 

ligger på selve portalen. 

 



Status på faglig sagsbehandling 

Vi arbejder ihærdigt på at tilpasse ressourcerne i Fagligt Team (FT) til den sagsmængde vi har. I hovedsagen 

så skal FT kun tage sig af sager der er principielle, kræver juridisk bistand eller som ikke har kunnet 

gennemføres på kredsniveau.  

Der foregår derfor en løbende screening af sagerne med henblik på at sikre den opgavefordeling mellem 

TR, kreds og FT. Samtidig vil vi gerne understrege, at man i langt de fleste faglige spørgsmål/sager vil kunne 

opnå det bedste resultat i en løsning på lokalt niveau. Når først HR kommer ind i billedet så bliver det hele 

meget juridisk principielt – milevidt fra ”den danske model”. 

Status på frikortsagen 

Som bekendt har Banedanmark inddraget frikortet for sine ansatte og deres pensionister, og det er endt 

som en sag i Landsretten. Da der er et medlemsønske om mere løbende information er det besluttet i 

branchebestyrelsen, at lave en særlig informationsblog på hjemmesiden som løbende vil blive opdateret 

når der sker noget i sagen. Seneste nyt er lige nu at sagen er berammet i Østre Landsret 30. – 31.10.2017. 

Transportpolitisk indsats 

       

Det seneste halve år er der igangsat en systematisk opbygning af netværk og kontakter som har betydning 

for transportpolitikken, med hovedvægten lagt på jernbanen. Det spænder fra politikere, over 

virksomhedsledere, til interesseorganisationer, professionelle netværk til selve brugerorganiseringen. 

Formålet er selvfølgelig at få mere indflydelse på rammerne og perspektivet for vores medlemmers 

arbejdspladser, og derved styrke indsatsen for beskæftigelsen, bedre uddannelse og arbejdsmiljø. 

Vi fastholder Togfonden hvor især planerne om at elektrificere hele hovednettet er centralt. 

Hotline for medlemmerne 

Som bekendt har vi fra 1. oktober oprettet en ”Hotline” hvor medlemmerne kan komme i kontakt med 

fagforeningen uden for normal åbningstid på kontoret.  

Vi har medlemmer der arbejder på alle dage og tider, så derfor skal man naturligvis, kunne kontakte sin 

fagforening, hvis man kommer i en kritisk situation. Tlf. nr. er 3131 3296  

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.julelege.dk/clipart/klokker-julelys/julebilleder/10.gif&imgrefurl=http://www.julelege.dk/clipart/klokker-julelys/juleclipart/julebilleder6.htm&docid=U5w8qLnR6Oc_AM&tbnid=ohhjkmfxuNofoM:&vet=1&w=153&h=198&bih=918&biw=1437&q=julebilleder&ved=0ahUKEwiRvr3aiP7QAhVZOVAKHdEyAMQQMwiJAShJMEk&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.leawo.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/christmas-winter-wallpaper-large-8.jpg&imgrefurl=http://da.leawo.com/blog/2009/12/beautiful-christmas-pictures-and-graphics-free-to-enter-snowy-wonderland/&docid=pFR68LX3MUhbGM&tbnid=Tsl-jzQGGWYcJM:&vet=1&w=1600&h=1200&bih=918&biw=1437&q=julebilleder&ved=0ahUKEwioxcWmif7QAhVdIFAKHQkACYw4yAEQMwgLKAkwCQ&iact=mrc&uact=8


Rådighedslønsforeningen udvider 

Brancheafdelingen har besluttet at Rådighedslønsforeningen nu har mulighed for at optage 

Servicemedlemmer i foreningen. Dette skal i givet fald besluttes på foreningens årsmøde i januar 2017 i 

forbindelse med en revision af deres vedtægter.  

Ideen er Servicemedlemmer i regi af Rådighedslønsforeningen vil få adgang til, at deltage i de aktiviteter 

der gennemføres. Dvs. de sociale arrangementer og kursusdage om aktuelle relevante emner. 

Med aktiv faglig hilsen 

Dennis A. Jørgensen, formand & 

Lone Riis, næstformand. 

Det var alt for denne gang -  Håber vi ses den 23 og 26 januar…. indtil da pas godt på dig selv og 

dine…. 

 

Ulla – Kate – Carsten – Erik og Søren  
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