
 

 

Nyhedsbrev nr 15 fra HK Rådighedslønsforeningen 

 

Velkommen til sommerens 1´nyhedsbrev med mange nyheder både udefra og fra vore egne rækker. 

Men sommer betyder også udflugt – og på bare 24 timer var vi udsolgt på turen til Odense og omegn…flot 

Vi har også fulgt med på OK 15 fronten og vedhæfter resultatet, over 3 år. 

Jeg har været til møder hvor DSB og BaneDK omtales meget, og hvad fremtiden bringer – og særlig for DSB 

kan jeg kun sige, at forholdene er meget anderledes end da vi var der hver dag.  Jeg var ude i Telegade i 

sidste uge for at kikke på billeder fra KunstF. – undskyld jeg er direkte, der var meget koldt og det var ikke 

kollegaer jeg kendte – de så alle meget AC ud med slips og fine jakker – det vi i gamle dage kaldte Excel-

drenge og piger – mon der snart er HK´er tilbage… Og her kommer I aktivt ind i kampen selvom I måske ikke 

har jeres gang længere på gangene – kender du nogle der ikke er medlem af HK T/J – fortæl dem at det kun 

nytter noget hvis alle står sammen …… de er en livstruet race i en kold tid med mange ændringer.  Men 

sammen er vi alle stærkere. 

Til slut har vi en god nyhed til alle vore medlemmer…. 

Og så til denne måneds stof….. 

Nyhed fra egne rækker…… 

Hvor er det dejligt, når en rådighedslønner igen får arbejde og det sker heldigvis ofte både ude blandt 

medlemmerne – men også i Bestyrelsen. Sidst har Carsten og Lotti fået arbejde – og Lene har også masser 

at se til … Det betyder at Lene og Lotti træder ud af bestyrelsen, men deltager selvfølgelig fremover i vore 

aktiviteter… 

TAK til Lene og Lotti for deres store arbejde med kurser og udflugter samt holde styr på de 3 drenge…  

Erik og jeg keder os heller ikke, med bla. masser af frivilligt arbejde, og derfor er det en stor glæde at 

fortælle jer, at vi har fået hjælp af Ulla Hammelsvang som indtræder i Bestyrelsen. 

Ulla skal nok til næste Nyhedsbrev skrive lidt om hende selv og deltager også på turen til Odense… 



Men kort : Ulla kommer som Erik og jeg fra DSB Rejsebureau, hvor Ulla var Rejsebureauleder i Svendborg 

hvor hun også bor… velkommen Fyn.  

 

 

Nyt fra HK T/J…. 

For ca 2 uger siden var der træf for jeres Tillidsrep. i Høje Tåstrup. Emnerne var primært Arbejdsmiljø.    

Men også emner som Frikort for ansatte udenfor DSB var oppe. Lad os se hvordan det ender, følg med om 

dette og andre nyheder fra Trafik og Jernbane på deres hjemmeside .. 

1´dag sluttede med en trafikpolitisk underretning fra Ramus Prehn ( socialdemokratisk transportordfører ) – 

jeg havde  under middagen mulighed for at spørge Rasmus ind til DSB Togfonden – men den kan meget vel 

ryge hvis DF springer fra …  

 

Der lyttes på visdomsord….                                                                Rasmus Prehn opdaterer på det transportpolitiske område      



Opfølgning på udflugt 19 maj……. 

Jeg vedhæfter program med tider igen ….. HUSK AT BANE-DK HAR STORT SPORARBEJDE PÅ FYN OG ALLE 

TOG ER MINDST 30 MIN SENERE FREMME… CHECK REJSEPLANEN FRA DIN STATION.  

HUSK OGSÅ AT VI HAR EN LIDT STRAM TIDSPLAN OG VORE RUNDVISNING STATER PRÆSIS KL 10.00 

Vi glæder os meget til at se 30 af jer …. 

Hvis noget sker er min mobil 4276 2435 ( HK mobil ) eller 2135 0224 / Ulla har 2711 8500 

 

Deltagere: 

Pia Aanæs 
Liselotte Haulund Christensen 

Ulla Hammelsvang  

Erling Pedersen 

Hanne Schultz 

Dorte Hansen Tølløse 

Birgit Rasmussen 

Dorte Hansen, Snekkersten 

Britt Vagner Pedersen  

Bente Bressendorff 
Bente Holm 
Søren Lynge Jacobsen 

Erik Nørgaard 

Eva Anette Nielsen 
Susanne Ivarsen 

Karin Christensen 

Susanne Clementsen 
Lise-Lotte Petersen 
Kirsten Pedersen 
Käthe Hansen 

Henrik Christensen 

Anne Mette Laursen 

Susanne Høj Andersen 



Annette Godsk 

Kaj Kreilgaard 

Anne Grethe Neve 

Claus M Steenberg 

Carsten Enstrøm 

Erik Kvist 
Søren Andersen 
 

 

Netværkskursus ….. 

Desværre måtte vi aflyse( udskyde )  vores kursus den 18 maj… men jeg giver ikke op, da dette kursus er 

yderst relevant for mange af os – både om vi skal i arbejde eller …. 

Jeg arbejder pt sammen med HK Hovedstaden på en ny dato sidst i august og centralt i DK – måske Odense.  

Og så kommer efterårskursus – på vores plan står A-Kasse og kompetence mm, som vi har kørt nogle 

gange, men er der behov ? og er der andre ønsker…? 

HUSK at der findes masser af kurser både som klasseundervisning og på nettet. Gå ind på Mit HK og slå op 

under kurser… husk du har jo betalt TIL DISSE via dit kontingent.      

A - KASSE ….. 

Vi er blevet opfordret til at viderebringe følgende OBS – har du spørgsmål om A-kasseforhold skal du 

kontakte A-kassen direkte.  

TRYG/TJENESTEMÆNDS-FORSIKRING  

Vi gør igen lidt reklame for dette selskab – som lige er kåret som bedste selskab . Husk at det ikke er i 

dagligdagen et forsikringsselskab udemærker sig – her er alle gode, men når skaden er sket.  

Nogle er måske 5 øre billigere – men 10.000 kr dårligere når skaden er sket…  

HUSK at børn kan blive medlem også – SÅLÆNGE DU ER MEDLEM AF HK. Og når du ikke er længere, kan de 

forsætte i selskabet….   

Se pdf-fil med tilbud – husk også at give det til andre du kender, og  som er berettet OG skriv på kortet at 

det er via Rådighedsforeningen…. 

 



Sidst men ikke mindst en god nyhed …… 

Vi har talt med DSB / BANEDK Kunstforening om deres arrangementer – teater mm. Nu får du mulighed for 

også at får nogle af deres tilbud til en billig pris, da du er rådighedslønner…. Endnu en service fra dit HK T/J  

RF.   

Vedhæfter de første 3 stk. 

Ved godt, hvis du er medlem af KunstF . så har du fået disse, men en del af vore medlemmer er ikke 

medlem.    

HUSK at tilmelde dig vor Facebook-side – hvor vi kan lægge disse arrangementer op med kort varsel.  

Alt for nu , vi ses i Odense – eller via Facebook eller nyhedsbrev i juni… 

Hilsen til alle og pas godt på jer selv og dine……..  

Carsten – Erik – Ulla og Søren 

                                                                 

       

      

  


