Nyhedsbrev nr 31 fra Foreningen for Rådighedslønner og Servicemedlemmer
Kære alle sammen …..
Velkommen til forårets 1´Nyhedsbrev og velkommen til alle de Servicemedlemmer der har skrevet og
oplyst deres email og mobil nr. - VELKOMMEN. Vi har fået ca 70 nye medlemmer. Det giver grobund til
flere arrangementer og større gennemførelsesprocent, til glæde for alle.
Den nyvalgte bestyrelse er da også straks gået i gang med at planlægge hele det næste år, og vi glæder os
til at se mange af jer igen….
Lad os komme i gang med nyhederne….

Diverse fra Bestyrelsen
Denne gang er der mange vedhæftede filer – dels fordi at sekratiatet stadig er lidt underbemandet, så vi
ikke kan få vore filer på vores hjemmeside.
Ligeledes vedhæfter vi Månedsbrev Fra Dennis og Lone. Det er skrevet til tillidsfolkene ude i marken, men
ikke alle her i FRS har en sådanne mere… og mange gode oplysninger for jer der vil følge med i HK T/J.
HUSK også ved faglige spørgsmål ( Rådighedslønner ) først at kontakte din Kreds og Tillidsmand/kvinde.
Vi har vedhæftet – med tak fra den nye formand for Chef/lederkredsen Birgit – deres referat fra deres
generalforsamling.

NYT NAVN
Som I kan se er vi begyndt at bruge vores nye navn – valgt af 1 af vore medlemmer – Anne Grethe.
Anne Grethe vandt dermed den fine vase der var sponseret af Koncernkredsen.
På et besøg i Syddanmark overrakte Kate vasen til Anne Grethe….
Det navn vi fremover benytter er :
Foreningen for Rådighedslønner og Servicemedlemmer ( Forkortet FRS )

Tak til alle der kom med forslag.

Kurser
Kate og Ulla har begået et spørgeskema (vedhæftet) omkring kurser i fremtiden. Vi har jo fået nye
medlemmer, med andre behov en Rådighedslønnerne… Udfyld og send til Kate inden 19 marts, så vi kan
booke lokaler og undervisere.

Årsmødet 2017
Vi holdt Årsmøde den 26 januar kl 12.00 Viby Kro. Ca 30 medlemmer deltog.
Som sædvane var mange af vore medlemmer og gæster fra Kredsene dukket op – TAK for det.
Alt foregik i god hyggelig ro og orden. Bestyrelsen blev genvalgt – TAK, og efter mødet havde Dan lavet en
fin vinterbuffet med mange lækre ting.
Vi vedhæfter referat fra mødet samt vore nye vedtægter. De kommer også på vores hjemmeside.

Udflugter
Vi planlægger pt flere tiltag. Desværre må vi lige her og nu oplyse at besøg på et krydstogtskib desværre
ikke bliver til noget. Årsagen er at det firma Erik og jeg arbejdede for, ikke længere har skibet. Vi prøver at
finde et andet skib, så tanker er absolut ikke opgivet.
Vores tur ” Ud i det blå ” er ved at være i hus – vi arbejder med en dato der hedder 08 juni 2017

Facebook og akuttelefonen
HUSK vi er på Facebook under navnet HK Rådighedslønsforeningen. Her bringer vi her og nu nyheder, bla
sidste øjeblik teatertilbud mm. Tilmeldingsfristen er ofte så kort at vi ikke kan nå at sende en mail. Så
kontakt Erik og bed om at komme ind i gruppen.
Vores akuttelefon er 4276 2435

HUSK

Tjenestemændenes forsikring tjenestemændenes forsikring
tjm-forsikring.dk

Alt for denne gang … vi er snart tilbage med flere nyheder og indkaldelser ….

Mange hilsener – pas godt på jer selv og et enkelt vov ….. DIN aktive bestyrelse

Ulla – Kate – Carsten - Erik og Søren

