
 
 Referat fra  
1.bestyrelsesmøde i Rådighedslønsforeningen HK/Trafik & Jernbane  
torsdag den 12.2.2015 på Kh  
Deltagere:  
Søren E Andersen (Formand)  
Erik Kvist  
Lene Vibeke Stampe  
Carsten Enstrøm  
Lotti Sørensen  
Ad 1. Godkendelse af referat fra 8.bestyrelsesmøde 16.1.2015 samt  
Godkendelse af referat fra årsmødet 29.1.2015  
Udestår – fremsendes til bilateral godkendelse  
Ad 2. Konstituering af bestyrelsen, herunder fastsættelse af årets bestyrelsesmøder  
Det blev aftalt at bestyrelsen fortsætte med de roller vi hidtil har haft.  
Bestyrelsesmøder i 2015 blev aftalt til:  
- 2.bestyrelsesmøde torsdag 26.3.2015 kl. 09:30 på Kh  
- 3.bestyrelsesmøde torsdag 30.4.2015 kl 09:30 på Kh  
- 4.bestyrelsesmøde torsdag 21.5.2015 ifm sommerudflugt  
- 5.bestyrelsesmøde onsdag 19.8.2015  
- 6.bestyrelsesmøde onsdag 23.9.2015  
- 7.bestyrelsesmøde onsdag 21.10.2015  
- 8.bestyrelsesmøde onsdag 25.11.2015  
- 9.bestyrelsesmøde mandag 14.12.2015  
- 10.bestyrelsesmøde onsdag 20.1.2016  
- Årsmøde 28.1.2016 på Viby kro  
 
Ad 3. Evaluering af årsmødet v/alle  
Årsmødets forløb blev drøftet, herunder hvad der gik godt og hvad der skal ændres til næste 
gang.  
- På næste årsmøde skal der afsættes mere tid til selve mødet.  
- Spørgsmålet omkring afstemning via fuldmagt / mail / skriftligt blev ligeledes drøftet – det 
blev besluttet at fastholde, at afstemning kun er gyldig fra de fremmødte stemmeberettige 
medlemmer – jf. vedtægternes § 4.  
- Claus Steenbergs henvendelse blev drøftet – Søren skriver svarmail til Claus.  
- Søren justerer vedtægterne til og lægger dem på hjemmesiden.  
- Spørgsmålet om hvem der kan deltage som gæst på RFs fremtidige arrangementer / 
årsmøde behandles på næste bestyrelsesmøde.  
 
Ad 4. Orientering fra formanden v/Søren  
Der blev orienteret om flg. emner:  
- Der har ikke været afholdt møder i Branchebestyrelsen (BB) siden sidst  
- Overenskomst 2015  
- HK T/Js møde med ministeren  
 
Ad 5. Økonomi v/Formanden  
Budgettet for 2015 er 50.000 kr og forbruget p.t. er 9.500 kr, som er betaling for årsmødet.  
Saldo er ca. 40.000 kr.  
Blev taget til efterretning. 2  



 



Ad 6. Planlægning af årets kurser og arrangementer  
Følgende blev aftalt:  
- Kursus forår med overskriften ”Netværk” og indhold som LinkedIn, Karriere Tlf.mv.  
 
Dette kursus findes i de etablerede HK uddannelser og købes via HK Hovedstaden.  
Arbejdsdato er 16.4.2014 – er efterfølgende rykket til 22.4.2014  
Søren er ansvarlig for at reservere sted (HK-huset eller Viby kro) samt kontakt til HK 
Hovedstaden for køb af kursus (indhold og underviser og dato)  
- Sommerudflugt – arbejdsdato 21.5.2015 blev aftalt – Odense blev drøftet – Carsten, Erik og 
Lotti er ansvarlig for planlægning af arrangementet  
- Kursus efterår med indhold som tidligere i A-kasse, pension og kompetencer. Arbejdsdato 
blev aftalt til 21.10.2015. Søren undersøger lokale på Viby kro. Lene ansvarlig for kontakt til 
diverse indlægsholdere.  
- Efterårsudflugt – arbejdsdato 25.11.2015 blev aftalt – Folketinget og DR blev drøftet – 
frokost på Gilleleje / Amager strandvej blev drøftet – Carsten, Erik og Lotti er ansvarlig for 
planlægning af arrangementet.  
- Medlemsmøder – aftales på næste bestyrelsesmøde  
- Økonomi - Budget på ovennævnte kurser, arrangementer samt medlemsmøder udarbejdes 
af Søren til drøftelse på næste bestyrelsesmøde  
 
Ad 7. Gennemgang af aktivitetslisten v/alle  
Udsat til næste bestyrelsesmøde  
Ad 8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer  
Intet  
Ad 9. Diverse v/alle  
� Input til næste nyhedsbrev  
- Referater fra sidste bestyrelsesmøde samt fra årsmøde  
- Dato for kurser og udflugter  
- Dato for bestyrelsesmøder  
- Økonomi  
 
� Justering af medlemsliste  
- Medlemslisten påføres hvilken kreds medlemmerne tilhører – Erik tager initiativ  
 
� Status på spørgsmål vedr. indmeldelse i A-kassen samt lønforsikring  
- Se svar fra Helle Bremholm KH T/J. Søren svarer RFs medlemmer via Facebook og 
nyhedsbrev  
 
� Status på sag vedr. Jernbanekredsens behandling af sine medlemmer  
- Afventer svar på mail fra RF til HK T/J af 19.1.2015.  
 
Sagen drøftet og Lotti skriver til Andres Hasle for svar.  
� Bestyrelsesseminar efterår 2015 – Søren undersøger muligheder  
 
Referat: Lotti Sørensen 


