
 

 

Information om FRS og information fra mødet i HK Huset den 07.02 2018. 
 

Kære alle… 

Tak for en god formiddag i HK Huset. Jeg var glad for igen at gense flere af mine ” gamle ” kollegaer – dog 

kunne omstændighederne godt have været anderledes. 

En del af jer, der var til samtale i DSB om ikke længere at være ansat, havde ikke mulighed for at deltage i 

mødet – derfor det materiale jeg delte ud.  

Til alle skal jeg lige gentage at Bestyrelsen for FRS (Foreningen af Rådighedsløn og Servicemedlemmer ) 

sammen med HK T/J ´s formand har besluttet følgende:  

1 Kommer du på Rådighedsløn – er du foruden medlem af din kreds OGSÅ automatisk medlem af FRS. Du 

kan gratis deltage I alle vore aktiviteter og modtager den totale servicepakke fra os (nyhedsbreve – adgang 

til Facebook , kurser , udflugter, støtte og vejledning mm ).   

2 NYT – Vores medlemmer på overenskomst er ligeledes medlem hos os i FRS. Det er du så længe som du 

er i opsigelsesperiode- typisk 3 til 6 mdr. Du har samme rettigheder som nævnt under dine kollegaer på 

rådighedsløn. 

Når din opsigelsesperiode udløber, skal du så vurdere fremtiden – du skal nok have nyt arbejde eller måske 

på efterløn – pension mm. 

Du kommer måske over i en anden HK afd – eller et andet fagforbund mm .  Da kan du oprette et 

Servicemedlemskab i HK Trafik / Jernbane  – der koster 95 kr pr mdr. Her får du alle de fordele, som er 

nævnt i vores servicepakke + forsat medlemskab af TJM forsikring, Forbrugsforeningen, mulighed for at leje 

vores sommerhuse og ferielejligheder mm. Ca 160 personer benytter sig af den mulighed. 

Du har IKKE faglig hjælp for dette beløb.  

Kontakt Sekretariatet eller Søren FRS for nærmere oplysninger og hjælp. Se telefonnr og emailadr i vores 

infoskrivelse.      

Fortsætter du som fuldt betalende medlem af HK T/J enten efter afslutning af Rådighedsløn eller du 

forsætter efter din opsigelsesperiode  – kan du fortsætte hos os -  uden at det koster ekstra. Dette uanset 

alder. Er du over 60 år kan du også blive medlem af vores Seniorklub. 

 



Vi i Bestyrelsen vil gerne give et par råd og erfaringer – alle i FRS bestyrelse har selv været på Rådighedsløn 

= været samme oplevelse igennem som I lige har prøvet… 

1. Måske er du glad for beslutningen – men de fleste af os oplevede en periode hvor vi var kede af 

det, blev vred på DSB mf og følte tomhed. Det er her du har brug for os og vores medlemmer der 

også har være dette igennem. Deltag i vores arrangementer og hør og tal med dem. 

 

2. Jeg hørte på vores møde den anden dag flere hvor det endnu ikke var gået op for dem, at de ikke 

længere havde tilhørsforhold til DSB.  Når din partshøringsperiode er slut – får du den endelige 

afgørelse mm fra DSB. Indse at du er ude af DSB – de fotrsætter UDEN os, men HK fortsætter MED 

os. Det er her din venner er + de kollegaer du arbejde sammen med.  

 

3. En klog deltager sagde: Livet skal gå videre – ingen har mere ret, grav dig ikke ned, ud og skabe 

netværk, møde nye mennesker og søg nyt job – eller hvis du skal på pension – deltag i frivilligt 

arbejde. Sid ikke hjemme og tænk på det skete – tænk på fremtiden. 

 

4. Til jer på Rådighedsløn – 3 år går ufattelig hurtigt – skal du tilbage på arbejdsmarkedet – tøv ikke 

med at søge nyt job allerede nu …  

 

5. Ca 50 % af vore medlemmer på Rådighedsløn har i perioden på de 3 år fået nyt job. Resten, andre 

interesser eller pension.   

 

Jeg vedhæfter indbydelse til vores Cafemøde den 19 februar på Knudshoved – I er alle velkommen. 

Tilmeld jer som beskrevet i indbydelsen. Det vil glæde os at se dig. 

HUSK – du er ikke alene – der er ca 40 rådighedslønner – ca 160 Servicemedlemmer samt bestyrelsen for 

FRS bag dig. Tøv ikke med at kontakte os.  

HUSK at anmode om at komme ind på vores Facebook-side    Facebook.com / HK Rådighedslønsforeningen  

Håber vi snart ses - fra venstre Ulla – Kate – Carsten – Erik og Søren  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

   

      

  

 

 

 

 

 

 

  

         

        

 


