
           

 

Nyhedsbrev pr 12 juni 2021  
 

Kære alle …. 

Som alle nok har hørt, ophører HK Trafik og Jernbane med at eksistere pr 30.06 21.  

Det gør også Foreningen af Rådighedslønner og Servicemedlemmer. FRS.  

Foreningen og bestyrelsen er ophørt jvf vores vedtægter, og Bestyrelsen for HK T/J har som noget af det 
sidste vedtaget nedlæggelsen.  

Det har været spændende – sjovt – hyggeligt – vi har grint og glædet os til udflugter og kurser. Vi har set 
frem til overraskelser – fiskefileter og steder vi ikke har været før… det sociale samvær var i højsædet.  

HK t/j medlemmer er fordelt ud over hele Danmark til lokale HK sektorer – Seniorklubbens medlemmer 
fortsætter – mere fra John Ravn (formand for Seniorklubben), Rådighedsløns medlemmer overgår til faglig 
sekretær Michael i HK Hovedstaden.      

Dennis og Søren forhandler pt overgang for Servicemedlemmerne til andet fagforbund. Mere når alt er på 
plads.   

Bestyrelsen vil gerne sige TAK for alt og den kæmpe støtte vi har fået fra jer alle – TJM forsikring og alle 
Kredsene i HK T/J – Lone – Dennis – Per og Tine samt de faglige medarbejdere Michael – Pernille – Henrik . 

Vi lukker nu bogen … og det var FRS. Vi ønsker jer al mulig held og lykke i fremtiden uanset hvor I ender i 
systemet.  

 

Og til info: 

Søren arbejder pt sammen med den nye bestyrelse i AFD 2 - Interesseforeningen (den afdeling der har 
betalt de fleste af vore arrangementer) på, at bygge en ny aktivitetsafdeling op.  

Den skal planlægge og afholde kurser (efter ønske), arrangementer samt hjælpe de nye klubber med f.eks 
politiske møder o.l.  

Deltagerne vil primært være aktive medlemmer HK systemet og med en forsikring i TJM.  

Skal nok sende alle nye som gamle medlemmer information når alle formaliteter er på plads.  



Pas godt på jer selv …… 

 

Carsten – Helle – Ena – Susanne – Søren og Erik 
 

 

     

 

 

 

 


