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Referat fra 
8.bestyrelsesmøde i Rådighedslønsforeningen HK/Trafik & Jernbane  
torsdag den 16.1.2015 på Kh 
 
Deltagere: 
Søren E Andersen (Formand) 
Erik Kvist 
Lene Vibeke Stampe 
Carsten Enstrøm 
Lotti Sørensen 
 
Ad 1. Bemærkninger til referat fra 7. bestyrelsesmøde 14.12.2014 
Ingen bemærkninger – herefter er referatet godkendt og lægges på vores hjemmeside 
 
Ad 2. Orientering fra formanden v/Søren 
Intet siden sidst. 

 
Ad 3. Økonomi v/Formanden 

 Regnskab 2014:  
Søren uddybede det fremsendte regnskab – sidst modtaget opgørelse fra HK ultimo 
september 2014. Til årsmødet 29.1.2015 udarbejder vi selv regnskab jf. bilag. 

 Budget 2015: 
Det fremsendte budgetudkast blev drøftet – Bidrag fra HK ligger fast men justeringer i 
opdeling blev foretaget. 

Blev taget til efterretning. 
 
 
Ad 4. Årsmøde 29.1.2014 - status v/alle 
Status: 

- Antal: 31 tilmeldte – herunder 3 fra HK, 2 gæster samt 5 fra bestyrelsen 
- Dirigent: John Løvenskjold har accepteret at bestyrelsen vil foreslå ham som dirigent 
- Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogle forslag ud over dem fra bestyrelsen 
- Diverse, herunder roller på årsmødet: 

-beretning og økonomi = Søren 
-vedtægter = Erik 
-strategiplan = Carsten 
-referent = Lotti 
 

Ad 5. Anmodning fra Tina Harboe Truelsen om medlemskab af RF v/Søren 
- herunder drøftelse af hvem gør hvad, hvornår, ifm modtagelse af nye medlemmer samt ved 

          ophør af nuværende medlemmer. 
Tina Truelsen er TR og vil rettelig være medlem af RFs Facebookgruppe. Efter drøftelse blev det 
aftalt at det ”kun”, indtil videre, er kredsformændene der er med i Facebookgruppen aht hurtig 
formidling af faglige svar fra kredsene. Søren tager kontakt til Tina Truelsen med forklaring. 
Det blev ligeledes aftalt at:  

- Erik Kvist sørger for udsendelse af Goddagbrev til nye medlemmer, straks efter modtagelse 
af oplysninger herom fra kredsene 

- Erik Kvist sørger for udsendelse af Farvelbrev til afgående medlemmer, i god tid før ophør 
- Lotti sørger for justering af brevene – bla at medtage Facebookgruppen 
- Lotti sender de justerede brev til alle i bestyrelsen 
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Ad 6. Status på forårs- og efterårskurser i 2015 v/alle 
- Herunder aftale dato, sted og indhold. 

Det er tidligere aftalt at afholde et kursus i april 2015 samt et i oktober 2015. 
Der er p.t. intet reserveret idet vi afventer årsmøde 29.1.2015. 
 
Holdningerne fra medlemsmødet den 7.1.2015 var 

- Kursus i april ønskes med overskriften ”Netværk” og indhold som LinkedIn, Karriere Tlf. 
samt HKs online-kurser. Dette kursus findes i de etablerede HK uddannelser.  

- Kursus til efteråret ønskes omkring A-kassen samt lønforsikring. 
Tages op på næste bestyrelsesmøde – hvis vi genvælges. 
 
 
Ad 7. Arrangementer i 2015 v/alle 
Forslag: 

- Forårsudflugt: Odense – f.eks Jernbanemuseet, sejle på Odense å, frokost i Fruens Bøge 
- Efterårsudflugt: Folketinget 

Tages op på næste bestyrelsesmøde – hvis vi genvælges. 
 
Ad 8.  Ajourføring af hjemmesiden v/alle 
Siden ”formål og målsætning” justeres til med ”mission og vision” fra strategiplanen. 
Aktivitetslisten justeres til. 
Lotti tager initiativ til begge. 
 
Ad 9. Gennemgang af aktivitetslisten v/alle 
Gennemgået og justeret. Vedhæftet   ./. 
 
Ad 10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
Lotti orienterede om utilfredshed fra nogle medlemmer i Jernbanekredsen, som føler sig 
forskelsbehandlet. Betaler samme kontingent men har ikke samme muligheder. Søren kontakter 
Jernbanekredsen / HK T/J for afklaring. 
 
Ad 11. Diverse v/alle 

 Input til næste nyhedsbrev 
           - Orientering fra medlemsmøde 7-1-2015 
           - Henvisning til HK online kurser 
           - Generalforsamling i Chef- og lederkredsen + evt. i andre kredse 
 

 Justering af medlemsliste 
- Alder bedes påført listen aht bedre at kunne målrette tilbud til medlemmerne 
- Kreds bedes påført listen aht hurtigere svar på faglige spørgsmål som sendes til kredsene 

 

 Status på spørgsmål vedr. indmeldelse i A-kassen samt lønforsikring 
- Afventer svar fra HK stat – Søren tager kontakt til HK T/J 

 

 Næste møde aftalt til 6.2.105 – hvis vi genvælges  
(mødet er efterfølgende rykket til 12.2.2015) 

 
 

 
 
 
Referat: Lotti Sørensen 
 


