
                                                                                                           

 

Information om Foreningen af Rådighedsløn og Servicemedlemmer (FRS) 
 

Kære Kollega 

Vi vil gerne give nye såvel som nuværende medlemmer af vores forening nogle partiske oplysninger om 

FRS.   

Vores formål: 

� Det er Foreningens mål, at opfylde medlemmernes behov for aktiviteter, kurser, netværk og social 

fællesskab. 

� Vi skal skabe mest mulig værdi for medlemmerne 

� Dette sker i samarbejde med kredsene og det centrale HK T/J. 

Fakta om foreningen:  

Nå du kommer på Rådighedsløn og er medlem af HK Trafik og Jernbane (HK T/J), er du automatisk medlem 

hos os. Det koster ikke ekstra.  

Du tilhører stadig din Kreds – og det er under hele rådighedsløns perioden dem der hjælper dig med faglige 

spørgsmål.  

Vi er ( pr 27. 01 2018 ) ca 40 på rådighedsløn og ca 160 Servicemedlemmer. 

Bestyrelsen består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Vi har ikke bopæl i HK Huset, men hos 

bestyrelsen. 

 Vi holder Årsmøde i januar, hvor bestyrelsen vælges mm. Både medlemmer på Rådighedsløn og 

Servicemedlemmer har stemmeret.  

Vi udsender ca 10 nyhedsbreve om året, indeholdende information samt hvad der sker internt hos FRS. 

Alle vore egne medlemmer kan deltage i vore udflugter ( ofte 4-5 stk om året ) og vore kurser (2-3 stk )  

Vi refererer til Bestyrelsen for HK T/J. Vi har et tæt samarbejde med de kredse der har medlemmer hos os. 

VIGTIGT: os i bestyrelsen er IKKE T/R - uddannet og må derfor ikke svare på faglige spørgsmål, her henviser 

vi til din normale T/R. Vi tager os af sociale aktiviteter.  

 



Servicemedlemmer : 

Vore Servicemedlemmer er typisk kollegaer der har været på Rådighedsløn, på HK overenskomst og nu har 

nye arbejdsforhold, men ønsker at bevarer forholdet til HK T/J og de goder vi tilbyder.  Man har ingen faglig 

hjælp fra en kreds eller HK. Medlemskabet omfatter kun hjælp af praktisk art af FRS. Kontingent pr mdr. 95 

kr     

Ofte stillede spørgsmål når jeg er på Rådighedsløn: 

Du optjener og får ikke feriepenge på Rådighedsløn 

Du skal SELV søge om nyt togkort til DSB inden du evt overgår til pension (kun DSB ansatte) 

Du kan have mange A-kasse og pensionsspørgsmål – og mange spørgsmål kan ikke besvares generelt, da 

din samlever´s økonomiske forhold måske også spiller ind. Deltag i vores pensionskurser, søg hjælp i A-

kassen eller kontakt faglig team i HJ T/J ( se senere ). 

Hvem er vi og hvordan får du fat i os. :  

Alle i bestyrelsen er eller har været på rådighedsløn. Nogle af os er nu Servicemedlemmer. Så vi ved 

hvordan du har det og hvor vi evt. kan hjælpe. 

På årsmødet den 25 januar 2018 valgte de fremmødte følgende bestyrelse for 2018: 

Søren E Andersen ( Formand ) Mobil 2135 0224    Email: sorenandersenhk@gmail.com 

Carsten Enstrøm  Mobil 3029 0702   Email : carsten.enstroem@gmail.com  

Kate Christensen  Mobil 209807497  Email: kate.chr@icloud.com 

Ulla Hammelsvang                                             Mobil 2711 8500    Email: uha1@live.dk 

Erik Kvist.    Mobil                        Email: erik@kvist.it   

FRS har også et akutnr. 4276 2435. Her kan vi give dig vejledning om hvordan du kommer rundt i HK mm  

Find alt om os på HK Trafik og Jernbane´s hjemmeside: 

https://www.hk.dk/omhk/afdelinger/trafikogjernbane/tillidsrepraesentanter/kredsene/foreningen-af-

raadigheds-og-servicemedlemmer 

Mød os på Facebook.com og anmod om adgang : HK Rådighedslønforeningen     

Faglig Team : 

https://www.hk.dk/omhk/afdelinger/trafikogjernbane/om-trafik-og-jernbane/sekretariatet 

Vi er her for dig – vor styrke er synlighed – omsorg og aktivering, og du bestemmer selv hvor meget.  

Mange hilsener  

Din Aktive Bestyrelse  

Kate – Ulla – Erik – Carsten og Søren …. 

 

 



 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


