
  

Nyhedsbrev nr. 17 fra Rådighedslønsforeningen….  
 

Kære alle…. 

Velkommen til vort seneste nyhedsbrev …. Her midt i sommervarmen – hvor disse linjer skrives er der 30 g i 

værelset. Sommeren er over os, og vi håber den varer ved. 

Sommertid er også agurketid – der er ikke så mange nyheder, men lidt har også ret. 

Nyheder fra Facebook – siden sidst.  

Ca kun 50 % af jer alle sammen er på Facebook – derfor gentages de nyheder der kommer på,  ligeledes 

her… : 

En voldsom brand har natten igennem hærget den fynske restaurant Carlslund på Fruens Bøge Skov 7. 

Politiet fik anmeldelsen kl. 02.15 fra to rengøringsfolk, der mødte på arbejde, hvorefter politiet udsendte en 

beredskabsvarsling om, at branden udviklede røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. 

Det var den restaurant vi besøgte på vores maj-udflugt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Har ok fra Karin for at jeg må slå dette opslag op...... 

Hej Søren 

Jeg vil lige sende jer måske lidt nyttig info til de af os der nu om 3 



 måneder får vores pension fra DSB efter 3 år på Rådighedsløn. 

Jeg modtog i går et brev hvori der stod jeg overgår til pension den 1. 

 september 2015 ( jeg blev afskediget med udgangen af september) så derfor 

 ringede jeg naturligvis og spurgte om der var ændret noget siden jeg 

 skulle på pension en måned tidligere. Det var en fejl og jeg fik en undskyldning fra HR Birthe Jensen 

pensionskonsulent ved DSB. 

 Hvis nogle af mine kolleger skulle modtage et lignende brev er det vigtigt de henvender sig omkring dette 

(ifølge Birthe Østergaard Petersen var vi  vist en hel del)  

God sommer til jer alle og håber I kan bruge ovennævnte. 

 VH. Karin Christensen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 HUSK DETTE GÆLDER IKKE OS FRA DSB.... 

Lidt om frikort situationen 

Tirsdag morgen 16. juni har HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund holdt fællesmøde, med deltagelse af 
organisationernes advokater, med det formål at styrke samarbejdet i kampen for at sikre fribefordringen i Banedanmark. 
Det er på mødet besluttet at forstærke presset for en politisk løsning – og samtidig har vi bedt vores advokater om nu i 
fællesskab at forberede en stævning mod Banedanmark med krav om bibeholdelse af fribefordringen. 

Folketingsvalget kan spille en rolle 

Siden vi sidst udsendte information i sagen er valget rykket nærmere - og nu afventer vi så resultatet torsdag 18. juni - 
og ser hvilken transportminister vi skal opsøge.  

I den forbindelse må vi desværre konstatere, at det som et led i valgkampen er udtalt, at mulighederne for at udflytte 
Banedanmark fra hovedstadsområdet skal undersøges nærmere. Vi ved ikke om det kun er ”valg - spin”, men den 
usikkerhed det har skabt, gør konsekvenserne af en afskaffelse af fribefordringen, endnu mere uoverskuelige for den 
enkelte i fremtiden. Stadigt afhængigt af valgresultatet. 

Vi er os samtidig helt bevidst, at der ikke er skabt afklaring af situationen for pensionisterne, men stadig har vi ikke 
fantasi til at forestille os, at småligheden vil omfatte denne mest vanskeligt stillede gruppe af brugere af fribefordringen.  

Banedanmark kan blive den helt store taber 

Som tidligere nævnt, ved vi fra de mange spørgeskemaer vi har fået ind, at flere medlemmer vil stå i en desperat 
økonomisk situation hvis de mister fribefordringen. De ”stærkeste” overvejer at blive aktivt jobsøgende – og andre 
overvejer tidligere tilbagetrækning. Samtidig hersker der en følelse af et grundlæggende svigt i den gensidige tillid 
mellem medarbejder og virksomhed. Den virksomhedsstolthed der er forbundet med at have et frikort til sit eget 
kerneprodukt, lider et knæk der kan ses og høres i virksomheden og fagforeningen. 

Det er åbenbart, at Transportministeriet ikke har gjort sig tanker om, hvilke omkostninger der følger i kølvandet på 
denne situation. Og vi mener, at Banedanmarks ledelse næppe helt fatter den glidebane man er sendt ud på – i så fald 
burde man nok overveje at anskueliggøre problemets omfang og alvor noget mere markant, overfor 
Transportministeriet, og den til enhver tid siddende transportminister.  

Vi har brug for medlemmernes opbakning 



Vi ved, at frustrationen og vreden er stor, at der i situationen, helt forståeligt, gøres mange alvorlige spekulationer om 
hvordan det skal gå. Er vi stærke nok, kan vi vinde – gør fagforeningen nu det rigtige.  

Men det er i modgang, at værdien af det faglige fællesskab skal vise sin styrke. Og vi tror på, at det i fællesskab vil 
lykkes at opnå et resultat til gavn for alle medlemmerne – og for Banedanmark. 

Vi ved, at den uafklarede landspolitiske situation, forberedelserne af et retsligt efterspil og den obligatoriske 
sommerferie gør, at der vil gå nogen tid før vi kan se resultaterne af vores indsats. Derfor er det vigtigt at ”holde 
dampen oppe” og bakke aktivt op om de initiativer der er nødvendige.  

Vi vil derfor bede jer om, som tillidsrepræsentanter, at gøre en ekstraordinær indsats for at skabe så stor og positiv 
opbakning som muligt til vores offensive linje.  

Om kort tid vil du blive inviteret til et møde med alle øvrige tillidsrepræsentanter hvor vi drøfter situationen – og hvor 
vi i fællesskab overvejer aktive tiltag der kan styrke vores offensiv.  

PS. Vi er klar over, at ikke alle medlemmer har adgangen til fribefordringen, derfor har vi også rejst dette spørgsmål 
overfor transportministeren i vores åbne brav fra 26. maj 2015. Det er vigtigt, at der ikke opstår splid mellem forskellige 
medlemsgrupper i denne sag, fordi en sådan svaghed uvægerligt vil kunne føre til spekulationer i andre forringelser 
efter den velkendte salamimetode. 

(Sidste nye er at BaneDanmark står fast i deres opsigelse af frikort. HK Trafik/Jernbane overvejer 

situationen – Søren 04.07 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En streng fra Facebook mange kan have glæde af at læse – til info er Kjeld formand for seniorklubben…. 

 
June Stang 

1. juni 

Hej. Findes der en lille "håndbog" til hvad man skal foretage sig når rådighedslønnen ophører og man skal på pension ? 

Mvh june 

Øverst på formularen 

 

Synes godt om  Kommenter  

• Set af 30 

Anne Grethe Neve og 9 andre synes godt om dette. 

•  

Fjern 

Søren Elvin Andersen Skal lige undersøge ..... tror ja.  

kommer tilbage når jeg er retur i DK 16 juni. 

1. juni kl. 20:49 · Synes godt om · 2 



•  

Fjern 

June Stang Mange tak. 

1. juni kl. 21:07 · Synes godt om 

•  

Fjern 

Kjeld Pedersen Kære June Stang 

2. juni kl. 13:49 · Synes godt om 

•  

Fjern 

Kjeld Pedersen Jmder får du nødvendige oplysninger.en gå ind på www.fagligsenior.dk, a der findes en håndbog. 

Faglige Seniorer udgiver hvert år en opdateret bog "Seniorhåndbogen" . Den kan bestilles på tlf. 35246412 eller via 

mail: info@fagligsenior.dk 

2. juni kl. 13:54 · Synes godt om 

•  

Fjern 

Kjeld Pedersen Vh. 

2. juni kl. 13:54 · Synes godt om 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Den Danske Model – Ryanair. 

Så kom der endelig en afgørelse omkring lovligheden for at lave blokade mm overfor Ryanair. 

Positivt tilkendegivelse til dansk fagbevægelse  inkl HK. 

Ryanair blev sur og truer ( naturligvis ) de vil kun acpt. deres egne meninger og holdninger. Om de gør alvor 

af, at forlade København og evt Billund,  vil kun fremtiden vise – men meget tyder på at de lukker basen i 

København, og taler om at vende deres fly … så de i stedet udgår fra basen ( København ) til f.eks London – 

lader de flyet udgå fra deres base i London til København….  Jeg tror med den erfaring jeg har, at vi godt 

kan betale 200-300 kr mere for en flybillet – så personalet kan få bedre vilkår.   



Feriehusene… 

GLEM dem ikke…. Er selv lige kommet hjem fra Provence 2 – kanon hus – god beliggenhed med masser af 

udflugtsmuligheder , markeder med alt hvad hjertet kan begærer… Huset er meget flot indrettet med 

masser af plads…. 

Kontakt Tine for flere info om husene / lejlighederne. 

Så skal du i teater og til koncert…. 

Igen har du som medlem af Rådighedsforeningen mulighed for at deltage i 2 spændende tilbud. 

Reserver dagen – og i næste nyhedsbrev mere om salgsstart…  se vedhæftet filer… 

tlf 70332828 

HUSK at vi selv har et forsikringsselskab Tryg Tjenestemænd …. Og ja, de er måske lidt dyrere i nogle 

tilfælde, men jeg måtte selv erfarer at det ikke kun er den pris man betaler – men også hjælp og erstatning 

når skaden ER sket… Kom til at lave en stor rise i en udlejningsbil i Sydfrankrig. Havde heldigvis en 

selvrisikoforsikring via Tryg Tjenestemænd – ellers havde det kostet ca 5000 kr. 8 dg efter hjemkomst var 

pengene på min konto – uden spørgsmål – kun tak fordi du er kunde hos os….   

Bestyrelsesmøder  

Vi har selv næste bestyrelsesmøde 19 august – HUSK telefonen er åben …. 

Søren skal til møde i Branchebestyrelsen 29 august 

Til slut – husk at drikke meget …. Og kom på Facebook . Pas på jer selv – OG GOD SOMMER….. 

Er tilbage efter bestyrelsesmødet med mere info om efteråret/vinter kurser og udflugter…  

  

Mange Hilsener 

Ulla – Erik – Carsten og Søren…. 

 



 


