
                                    
 

Årets 1´Årets 1´Årets 1´Årets 1´    arrangementarrangementarrangementarrangement    i HK i HK i HK i HK     T/J T/J T/J T/J står i folkestyrets tegn….står i folkestyrets tegn….står i folkestyrets tegn….står i folkestyrets tegn….    
 

Kære medlem af HK Trafik og Jernbane… 

Det er med kort varsel lykkedes os at lave en rigtig spændende udflugt, der indeholder elementer 

som vore medlemmer længe har ønsket. – Folketinget inkl. rundvisning …. det bliver en god, 

hyggelig og travl eftermiddag/aften med MPér og kollegaer. 

Dato: 06 feburar 2018 

Mødested:  i gården ved hovedtrappen ( den dronningen går op af ved åbning )   

Tid : 15.30 senest, da vi skal igennem sikkerhedskontrol – og rundvisningen starter kl 16.00   

Inden for murene mødes vi med fhv transportminister Magnus Heunicke og transportordfører Rasmus 

Prehn, der viser rundt på Borgen ca 1 time.  De 

s  

         

          Magnus Heunicke (S)                                                                                          Rasmus Prehm ( S ) 

Efter rundvisningen går vi til en nærliggende restaurant, hvor Trafik og Jernbane er vært ved et let 

måltid inkl drikkevare.   

Pris O kr – en del af dit kontigent 

Alt dette får du : 

* Let aftensmåltid.  

*Drikkevarer 1 genstande efter eget valg  



*Indgang og rundvisning på Borgen  

       *En hyggelig eftermiddag / aften med dine kollegaer 

Tilmelding : Senest 26 januar via mail til Søren E Andersen   sorenandersenHK@gmail.com  

 Oplys navn og hvilken kreds du tilhører. 

Deltagerantal : Desværre MAX 40 personer.  Først til Mølle…..   

Deltagere: Alle medlemmer af HK Trafik og Jernbane / alle kredse kan deltage. Er du Rådigheds - 

Servicemedlem eller Seniormedlem bekræftes du først 8 dg før arrangementet, hvis der er plads. 

Vi har lettere ved at sætte en dag af, og vi planlægger senere en tur også for jer alene.  

Spørgsmål : Søren på ovennævnte mail eller på telefon 4276 2435 ( vores HK FRS direkte telefon ) 

Partiske oplysninger : Folketinget er omfattet af meget sikkerhed. Tag for en sikkerheds skyld 

billede-legitimation med ( Pas kørekort o.l. )  

De nævnte tidspunkter( særlig Folketinget ) skal vi overholde…. Og vi bliver også nød til at oplyse at 

begge folketingsmedlemmer akut kan blive optaget af andre ting – så erstatning kan forekomme. 

Vi prøver om mindst 1 af MPérne kan deltage i den efterfølgende spisning, og besvare spørgsmål.     

Vi glæder os til at byde dig velkommen på årets 1´udflugt …. 

 

Dennis og Lone samt din Kreds…… 

Din aktive fagforening 

Dette arrangement har HK T/J Rådigheds - og Servicemedlemsforeningen ( FRS ) som teknisk arrangør. 

Vi er en aktiv service forening i HK T/J der tager sig af de medlemmer der kommer på rådighedsløn og / 

eller er Servicemedlemmer. Endnu et medlemsgode for dit kontingent….  

     Mød os på HK T/J hjemmeside under Rådighedsløn…  


