
                                                                  December 09 – 12 - 2016 

 

Kære Servicemedlem hos HK Trafik og Jernbane.Kære Servicemedlem hos HK Trafik og Jernbane.Kære Servicemedlem hos HK Trafik og Jernbane.Kære Servicemedlem hos HK Trafik og Jernbane.    

 

Vi har igen et godt tilbud til dig, fordi vi gerne vil øge vores serviceudbud til dig, samt knytte dig tættere til 

os.  

Indtil nu har du været tilknyttet HK Trafik og Jernbanes sekretariat, men fra den 1 december 2016 tilknyttes 

du også vores Rådighedlønsforening (nyt navn kommer senere, hvor servicemedlemmerne også vil indgå ) 

og kan fremover deltage i hele vores serviceudbud. 

Det eneste det kræver er, at du registrerer dig, og vi får nogle yderligere oplysninger om dig. 

Vi har navn og adresse, men mangler:  

Email og telefon samt at du ønsker af få vores meddelser om nyheder kurser udflugter mm. 

Send dine oplysninger til Foreningens formand : Søren E Andersen  

                                                                                       Poppelvej 14  

                                                                                       4684 Holmegaard  

                                                                                       sorenandersenhk@gmail.com 

                                                                                       Mobil 4276 2435 eller 2135 0224 

Kontingentet forbliver det samme, men med flere tilbud. 

Udover den pakke, som du har i dag (adgang til forsikringer – Forbrugsforeningen – sommerhuse/ 

lejligheder mm ) får du nu også de ydelser, som vi giver til vores medlemmer på Rådighedsløn : gratis 

adgang til de kurser vi afholder – udflugter – vores månedlige nyhedsbrev med oplysninger både fra os selv 

og vores formandskab. Du har som registreret medlem også ret til at deltage i vores Årsmøde.  

Vi har vores egen Hjemmeside på Facebook – søg HK Rådighedsforeningen og anmod om medlemskab.  

Du kan endvidere på HK Trafik/ Jernbane`s hjemmeside:  

https://www.hk.dk/omhk/afdelinger/trafikogjernbane 

under Rådighedsforeningen se vores strategi – møderef. samt tilbud om kurser og udflugter vi har afholdt. 

Endvidere kan du se bestyrelsen inkl vores kontakt adr. mm.   



Da tiden til vores Årsmøde er tæt på: Indkaldes du hermed til dette, der afholdes på Viby Sjælland Kro den 

26 januar 2017 kl 12.00. Dagsorden jvf vore vedtægter der kan ses på HK Trafik´s hjemmeside. Der serveres 

ligeledes frokost efter mødet.  Tilmelding nødvendig – hold øje med vores hjemmeside.   

Det eneste det hele kræver er, at du registrerer dig hos os.  

Ind-og udmeldelse sker stadig til Tine HK Trafik og Jernbane  

  

Sekretær Tine Erri Mortensen 

Medlemsregistrering 

Feriehuse  

Tillidsrepræsentanter 

Hjemmeside 

55tie@hk.dk 

 

Vi glæder os til at høre og se dig i fremtiden…. Bestyrelsen    

     

Fra venstre: Ulla Hammelsvang – Kate Christensen –             Formand for HK Trafik & Jernbane Dennis A Jørgensen                                                                                           

Carsten Enstrøm – Erik Kvist og Søren Andersen.                    Lone Riis Næstformand for HK Trafik & Jernbane     


