
 
 

Nyhedsbrev nr 22 fra HK Rådighedslønsforeningen ……. 
 
Godt Nytår til jer alle, fra din forening… 
 
Vinteren er i Rådighedslønsforeningen en meget travl tid. Vi starter allerede på torsdag 
med vores Årsmøde hvor vi skal se tilbage på den nok mest travle og indholdsrige sæson i 
den nuværende bestyrelse tid… kurser – udflugter og temamøder nyhedsbreve mm blev 
det til. Det var også året hvor flest af jer kontaktede os for hjælp – som I fik dels via 
kredsene og vore venner i HK Huset.   
Godt så mange deltog i aktiviteterne – det skaber liv og sociale muligheder samt 
inspiration til fremtiden… 
 
Nu venter 2016 – på Årsmødet håber den nuværende bestyrelse på genvalg. Så kan 
vores Strategiplan som vi præsenterede i 2015 videreføres – plus de kurser og udflugter 
som vi allerede har lavet blive gennemført, også selvom vi i 2016 har færre midler. 
Der er fra os planlagt 2 kurser og ikke mindre end 2 udflugte,r samt 6 nyhedsbreve og 
videreudvikling af vores Facebookside inden 1 juli 2016. Spændende bliver det – vi er klar 
til udfordringerne – er du ???  
 
Hør mere på vores Årsmøde og i det udvidede Nyhedsbrev lige efter Årsmødet… 
 
Og så til denne måneds indlæg ….  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Vi skal jo til valg om ny formand i 2016 – vi videregiver selvfølgelig materiale som vi 
modtager både her og på vores Facebook-side …. 
 
Modtaget fra HK Trafik og Jernbane   
 
Kære medlem 
 
Vi indkalder nu til delegeretmøde i HK Trafik & Jernbane, som finder sted i dagene 28. – 
29. april 2016 på Knudshoved Kursuscenter. Delegeretmødet er den højeste besluttende 
myndighed i fagforeningen, og det vil typisk være din tillidsrepræsentant eller 
kredsbestyrelse der vælges som delegerede og repræsenterer dig på dette møde. 



 
I tiden op til delegeretmødet vil der i kredsene være en diskussion af hvordan 
fagforeningen virker, - hvad er godt og hvad er mindre godt. Hvad vil vi have noget mere af 
– og hvad kan vi godt undvære. Alt dette samler vi op i et fagligt handlingsprogram. 
 
Hvis du vil have indflydelse på delegeretmødets beslutninger, f.eks. i form af gode ideer 
eller kritik så sker det ved, at du deltager aktivt i de møder din kreds indkalder forud for 
delegeretmødet.  
 
Der vil også blive afholdt nogen ”valgkampmøder” i marts og april, hvor du har mulighed 
for at møde de to kandidater som er opstillet til formandsposten for fagforeningen. På 
disse møder kan du stille dem direkte spørgsmål og måske sætte dit præg på den nye 
formand der skal vælges på delegeretmødet. 
 
Spørgsmål mm kontakt din kreds. 
 
Teater – og udflugtstilbud         
 
Som vedhæftet fil er der igen et godt tilbud til vore medlemmer ….. 
 
Spændende besøg i Danske Banks samling af klassisk modernistisk kunst,  samt 
omvisning i Erichsens Palæ og Peschiers Gård    
 
Vi har haft dette tilbud på vores Facebookside fra sidste uge – og er pt ikke klar over hvor 
mange pladser arrangøren har tilbage… måske en ide at tilmelde sig vores Facebookside.    
 
Inspiration fra din Forening….. Uddrag fra opslag der har været på Facebook… 
 
Hej Søren 
 
Som aftalt, her til nyhedsbrevet:  
 
Hvis nogen af jer får lyst til at søge nogle af de gode kurser, som HK tilbyder og I tilmelder 
jer online. Så kan I  opleve at blevet mødt af følgende tekst : ” Ifølge vores oplysninger 
opfylder du ikke forudsætningerne for at deltage”.  Det viser sig at være en teknisk fejl i 
systemet, som simpelthen blokerer medlemmerne fra Trafik & Jernbane. Indtil fejlen er 
fundet og løst, er det aftalt med uddannelsesafdelingen i HK, at I kan kontakte Kate enten 
på mail: fam.chr@email.dk eller mobil: 20987497, så vil hun formidle kontakten videre med 
jeres ønsker. Linket til uddannelsesportalen er:  http://www.hk.dk/aktuelt/kalender.  Prøv 
også de gode online kurser eller webinar, sidstnævnte er en spændende indlæring, du kan 
bare sidde hjemme på din computer og være sammen med instruktører og andre kursister, 
det kan varmt anbefales at prøve ”Kom godt i gang med Linkend ” og ”Den røde tråd i dit 
cv”.  
 
Hvis nogle af jer har søgt mange jobs og oplevet at have fået lige så mange afslag, eller at 
der er blevet et stort gad i jeres cv, så prøv at kontakte en af de mange vikarer bureauer. 
Der er mange af dem, så vælg en bureau der rekrutterer personale til de typer jobs, som 
du gerne vil søge. Der er forskellige ansættelsesmuligheder, det kan være jobs i korte 



perioder, de fleste bureauer tilbyder også længere ansættelser, de kalder det ”Try and 
hire”. Hvilket er en god mulighed for at se om jobbet er det du søger, og det samme 
gælder selvfølgelig også den anden vej. De fleste bureauer har en database som man skal 
lægge sine data ind i, herefter bliver man kaldt ind til en personlig samtale. Når man 
arbejder for et vikarbureau, er man ansat af bureauet, det er dem der betaler løn m.m. . 
Skulle det have interesse, så søg  på ”Vikarerbureauer oversigt” på nettet. Kendte 
bureauer er Randsted, Hartmann,  JKS, System Vikar , Locator  og Kelly.  
 
Mange hilsener Kate  
  
Begge forhold vil indgå i det kursus vi prøver at gennemfører i maj/juni 2016 
 
Næste bestyrelsesmøde …. 
 
Er onsdag den 17 februar kl 10.00 i København…. 
Har du input – skriv til 1 medlem af bestyrelsen … 
Du kan også ringe under temaet ” tjat med bestyrelsen ” på vores nr 4276 2435. 
 
Vores mobilnr er åben 24/ 7 / 360  
 
Aktiviteter 1 halvår af 2016…….    
 
Her KORT ( mere følger efter Årsmødet ) om de ting vi ønsker at tilbyde jer alle sammen… 
 
* 28 januar – Årsmøde  Viby Kro kl 12.00 
 
* 29 februar – Kursus i A-kasse og Pensionsforhold – se hjemmesiden – kursus    
gennemføres 
 
* 17 marts – Udflugt til det nye Driftcenter i København – lækker frokost og rundvisning på 
Københavns Hovedbanegård… 
 
* Maj – Sommer udflugt til den grønne bøgeskov og Nyborg inkl Byvandring – Slotbesøg 
og Cafefrokost på historisk cafe midt i Nyborg.  
 
* Maj/juni Kursus i Netværk og brug af Vikarbureauer mm  
 
* 29 november – Juleudflugt til ??? forslag modtages.  
 
 
 

 



Alt for nu – men glæd dig til vores udvidet Nyhedsbrev efter Årsmødet mm. 
 
HUSK  vi er til for dig – og tænker og planlægger nu både for vore medlemmer på 
rådighedsløn og vore Servicemedlemmer … endnu et godt tilbud for at støtte din 
lokale fagforening HK Trafik og Jernbane …. 
 

 
 
Erik – Ulla – Kate – Carsten og Søren  


