
4. bestyrelsesmøde i Rådighedsforeningen HK Trafik / Jernbane  
Tirsdag den 19 maj kl. ? Hos Lokopersonale i Odense 
 
Deltagere: 
Søren Andersen (Formand) 
Erik Kvist 
Carsten Enstrøm 
Ulla Hammelsvang 
 
Kære alle – bestyrelsen har fået ny midlertidig sekr. – Det er også mig ( hihihi ) så jeg genbruger – også for 
overskueligheden skyld, vores indkaldelse til ref fra mødet. 
 
Mødet blev holdt umiddelbart efter vores udflugt ril Odense.   
 
Søren 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Bemærkninger til referat fra 3.bestyrelsesmøde 30.04.2015 

 
Ingen bemærkninger dog er ref. fra 3 møde ikke modtaget DD. ./. 

 
2. Orientering fra formanden v/Søren 

Bød velkommen til Ulla i bestyrelsen. 1´skridt blev diskuteret omkring foreningen i fremtiden – særlig 

efter 2016, da der forlader ca 25 medlemmer i 2015 og lidt mere i 2016. der kommer, som det ser ud nu 

kun få kommer ind i foreningen. Nævnt på udflugten. 

RF laver en strategi for fremtiden. 

Frikort blev omtalt og diskuteret.       

3.  Økonomi v/Søren  

Der blev brugt ca 10.000 kr på udflugt – rest til året ca 23.000 kr 
 

4. Planlægning af årets kurser og arrangementer   
 

 Kursus”Netværk” – status v/Søren 
 
     Søren prøver at tale med HK Odense om lokale – men se udbud på HK hjemmeside.  
 

 Efterårskursus 21.10.2015 ”A-kasse/pension/kompetencer” – status v/ Søren på sted og indhold 

 Efterårsudflugt 25.11.2015 – oplæg v/Søren 

 Medlemsmøde i september 2015 skal aftales 
     Udskudt til næste møde  

 
5. Seminar med kredsene 28-30.9.2015 – status v/Søren  
      Intet nyt siden sidst 
 
6. Behovsundersøgelse v/alle  
      udskydes til næste møde 

 
7. Revision af brochuren ”Rådighedsløn og hva så?”  

      Carsten har kontakt   



8. Gennemgang af aktivitetslisten v/alle  
      udskudt til næste møde    ./. 

 
9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
      Intet   

 
 

10. Diverse v/alle 
 

 Input til næste nyhedsbrev  
      Søren udsendes omkring Pinse 

 Justering af medlemsliste – Erik tovholder 

 Skal RF lave kurser ? 

 Nye medlemmer til bestyrelsen 
 

 Næste møder  18 juni kl 9.15 på KH – Husk du kan ringe og tale med hele bestyrelsen ….. 
 
REF : Ulla  
 
Venlig hilsen 
Søren 


