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HK Trafik & Jernbane 
Rådighedslønsforeningen 
 
Referat fra Rådighedslønsforeningens årsmøde 29.1.2015 på Viby S kro 
 
Der var 29 fremmødte inkl. 5 gæster 
 
Foreningens formand Søren Andersen bød velkommen og gennemgik dagsordenen: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og stemmetæller 
3.  Bestyrelsens beretning for 1 januar 2014 – 31 december 2014 
4.  Orientering om regnskab 2014 
5.  Indkommende forslag  
6. Valg af formand for 2015 (Søren Andersen, modtager genvalg ) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

(Lotti Sørensen, Lene Stampe og Erik Kvist modtager genvalg) Carsten Enstrøm (som 
indtrådte i bestyrelsen i foråret) stiller op til valg. 

8. Evt. 
 
Ad 1. Valg af dirigent 
Søren Andersen forslog John Løvenskjold til dirigent – John Løvenskjold blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede herefter at mødet er lovligt indvarslet jf. vedtægterne og 
beslutningsdygtigt. 
 
Ad 2. Valg af referent og stemmetæller 
Som referent blev Lotti Sørensen valgt. Som Stemmetæller blev Sven Gissum og Flemming Bock 
valgt. 
 
Ad 3. Bestyrelsens beretning 
Søren Andersen fremlagde bestyrelsens beretning, hvor flg. emner blev berørt: 

• Tak til Sven Gissum og Uffe Andersson for deres bestyrelsesarbejde, som vi overtog. Der 
arbejders videre med de opgaver den forrige bestyrelse overleverede 

• Foreningens formål og målsætning er grundlaget for bestyrelsens arbejde 
• Ændringer og tilpasninger til nye tider er foretaget 
• Foreningen har p.t. 104 medlemmer. 

Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder og 1 seminar med relevante kredsformænd 
Søren Andersen har deltaget i 9 Branchebestyrelsesmøder i HK Trafik & Jernbane. 

• Det tyder ikke på, at Rådighedslønsforeningen vil modtage mange nye medlemmer i 
nærmeste fremtid  

• God dialog med Seniorklubben 
• Bestyrelsen har stor fokus på medlemmernes ønsker og spørgsmål 
• Ny Strategi er udarbejdet 
• Foreningens vedtægter er tilpasset 
• Medlemslisten er ajourført og vedligeholdt 
• Goddagbrev og Farvelbrev er moderniseret 
• Kompetencer – ajourføring og udvikling -  er nu på plads. Stort arbejde udført af Carsten 

Wang 
• Kommunikation – Chat med bestyrelsen, Facebook, Månedligt nyhedsbrev, RF har fået 

eget tlf.nr., Hjemmesiden er up to date 
• Kurser – der er afholdt 2 kurser i A-kasse, pension og Kompetenceforhold, et i Kh og et i Kd 
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• Udflugter – der er afholdt 2 udflugter – en til ”Den gamle by” i Ar og en med rundtur i 
”minefeltet” i Kh 

• Økonomien fremlægges særskilt under pkt.4 
• Fokus på at RFs medlemmer bliver yngre og at der skal etableres tiltag for denne gruppe 
• Samarbejdet med kredsene, HK Trafik & Jernbane samt seniorklubben 
• Aktivitetskalender for 2014 

Søren Andersen sluttede bestyrelsens beretning med en tak til alle i HK Trafik & Jernbanes 
sekretariat for god hjælp og støtte. Tak til Kredsene og Seniorklubben for godt samarbejde og sidst 
men ikke mindst tak til medlemmerne for deres deltagelse. 
 
Søren Lynge takkede bestyrelsen for det gode engagement. 
 
Der fremkom ingen spørgsmål fra salen, hvorefter beretningen blev taget til efterretning. 
 
Ad 4. Orientering om regnskab 2014 
Søren Andersen gennemgik regnskabet for 2014 samt budget for 2015, som også var udsendt til 
medlemmerne før årsmødet. 
 
Erling Pedersen spurgte til regnskabet, posten ”HK direkte” på 10.000 kr. Søren Andersen 
forklarede at beløbet er brugt jf. bilag men er endnu ikke bogført på de ”rigtige” poster i HK. 
 
Regnskab 2014 og budget 2015 blev taget til efterretning.  
(Til orientering er RFs økonomi placeret centralt i HK T/J og godkendes i branchebestyrelsen (BB). 
 
Ad 5. Indkomne forslag 
Der er indgivet 2 indkomne forslag – begge indgivet af bestyrelsen: 

1. Strategiplan 
2. Ændringer til vedtægter 

 
Carsten Enstrøm gennemgik strategiplanen, som også var udsendt til medlemmerne før årsmødet. 
 
Søren Lynge spurgte til indmeldelse i A-kasse 1 år før stop i RF samt til lønforsikring. 
Hertil orienterede Andreas Hasle om reglerne for ind- og udmelding af A-kassen og Søren 
Andersen oplyste til spørgsmålet omkring lønforsikring, at hvis du er berettiget til A-kasse 
dagpenge og i øvrigt opfylder betingelserne for lønforsikring så kan du også få lønforsikring. 
 
RF blev opfordret til at invitere Alka-forsikring til et møde omkring lønforsikring for at udrede evt. 
misforståelser fra begge sider. 
 
Strategiplanen blev herefter taget til efterretning. 
 
Erik Kvist gennemgik ændringer til vedtægter, som også var udsendt til medlemmerne før 
årsmødet. 
 
Søren Lynge spurgte til, om bestyrelsen har forholdt sig til spørgsmålet, om det skal være muligt 
for foreningens medlemmer at stemme ved fuldmagt. 
Herefter opstod der en diskussion om dette skulle være muligt eller ej og evt. fremlægges til næste 
behandling af ændringer af vedtægterne. 
Gerner Koch anbefalede at der stemmes om de fremlagte ændringer af vedtægterne. 
21 stemte for de fremlagte ændringer af vedtægter – dvs ændringerne er godkendt. 
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Ad 6. Valg af formand 
Søren Andersen blev foreslået og genvalgt som formand 
 
Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Lotti Sørensen, Lene Vibeke Stampe, Erik Kvist og Carsten Enstrøm blev valgt. 
Formanden er valgt – den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv. 
 
Ad 8. Eventuelt 
Formanden takkede for valget for egne og på bestyrelsens vegne og takkede ligeledes dirigenten 
John Løvenskjold for dirigentrollen. 
 
Årsmødet blev afsluttet med praktiske bemærkninger og velbekomme til den efterfølgende 
julefrokost. 
 
 
 
 
 
Referatet godkendt af 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………………. 
Dirigent John Løvenskjold Nielsen  Formand Søren E Andersen 

 


