
Bestyrelsesmøde HK Rådighedslønsforeningen 

 Dato : 18.februar kl 9.30 – 13.00 

Sted : Mødelokale på KH 

 Dagsorden 

 

1             Godkendelse af dagsorden 

               Godkendt  

2             Godkendelse af ref fra sidste møde ( 20 januar 2016 ) 

               Godkendt             

 3             Orientering fra formanden 

                Der har været afholdt bestyrelsesmøde i HK T/J . Der blev vedtaget et               

lovudvalg og love i forb m det kommende formandsvalg. Endvidere blev det reviderede 

budget for 2016 gennemgået og der blev givet status omkring feriehuse/lejligheder  samt 

fribefording. 

4             Evaluering af Årsmødet 2016 

               Generelt godkendt - dog skal vi være opmærksomme på at projektoren skal 

være i orden næste gang. Maden også godkendt men iflg Erik manglede der også 

rødbeder ligesom  tarteletterne kunne have været bedre.              

5             Status på Udflugter og Kurser   - planlagte 

               29. feb kursus i A-kasse  og pension. Pt 11 pax tilmeldt ( max 15 pax ) 

               17. marts udflugt til Det nye Driftscenter og Folketing. Pt 25 pax tilmeldt - udsolgt  

6             Tiltag resten af 2016                    

               Der arbejdes på udflugt til Ng d 26 maj ( Søren ). I den forb søges arrangeret et 

kursus i Netværk i Od enten d 25. eller 27. maj. Kate har ansvaret for kurset 

               Søren foreslog at efterårsturen blev ”En tur i det blå”, hvor man kun fik at vide 

hvor man skulle møde op og vi havde derefter arrangeret resten. Det blev vedtaget og 

datoen d 29.09 blev foreslået, som er i forlængelse af vores Flensburg seminar 

 

 



7             Servicemedlemmer 

               Vi skal ha' fat i dem der er ophørt med rådighedsløn, primært dem der er under 

60 år. Der udsendes derfor et personligt brev / mail til alle med tilbud om at blive 

servicemedlem og med de goder det medfører. 

8             Startegipapir 2016 – xxxx  

               På vej 

 9             Meddelser fra bestyrelsen 

               Goddag og Farvel breve blev diskuteret og der var enighed om at teksten skulle 

gennemgås - specielt på Farvel brevene hvor tilbuddet om at overgå til servicemedlem 

skulle indflettes  

 10           Diverse 

               Ingenting 

 11          Næste møder .... frem til august. 

              Flg møder blev aftalt: 

              13.04 på Kh 9.30 - 13.00 (ok fra Susanne) Ref Erik 

              23.06 hel dag, incl anderledes frokost mm Ref Ulla 

              07.09 på Kh 9.30 - 13.00 (ok fra Susanne) Ref Kate 

              09.11 på Kh 9.30 - 13.00 (RC flytter i oktober, så nyt mødelokale skal findes) Ref         

Carsten 

              14.12 julefrokost (sted ikke aftalt – Ulla tilbyd Svendborg ) Ref Erik 

 Hvem tager en bolle med ?? 

              Ulla havde dejlige hjemmebagte boller med 👍 

 REF : .Carsten 

  

Velmødt 

  

Søren      

 


