
 

 

Nyhedsbrev nr 23 til Rådighedsløns – og Servicemedlemmer ….. 
 

Kære alle  

Så blev vores Årsmøde 2016 overstået og vi  syntes at det igen var en god og hyggelig dag. I alt 27 
pax havde fundet vej til Viby Sj.– for at høre nyt samt vælge formand og bestyrelse. Alle blev 
genvalgt og det takker vi for, samt glæder os til opgaverne i 2016. Vi kan allerede nu se, at vi ikke 
kommer  til at kede os – 2 arrangementer er allerede på banen, flere er i støbeskeen.  

Referat fra Årsmøde 2016…..  

Se referat som vedhæftet fil og på vores hjemmeside under HK trafik og Jernbane –
Rådighedslønsforeningen.  

.  
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Vi havde besøg af de to formandskandidater …. Tak til Flemming for lån af billeder 

Sæt allerede X i kalender – Årsmøde 2017 bliver torsdag den 26 januar – Viby Kro…. 

Kursus 29 februar ….. 

Vi har denne dag – som før skrevet, kursus i A-kasse samt Pensions forhold. Der er pt plads til 
flere, så tilmeld jer – der er sat god tid af til at spørge underviserne om personlige forhold.  

Se indhold og pratiske forhold i vedhæftet fil  

Kurset er også åbent for Kredsformænd samt medlemmer af deres bestyrelse. Og medarbejdere i 
HK T/J.. 

Årets 1´udflugt…   

Det bliver meget spændende og en af de udflugter der vil blive husket…. Alene vores guider vil 
gøre deres til at dagen bliver god. Hurtig tilmelding anbefales også pga sikkerhed.  Sidste frist er til 
Søren  - 10 marts.  

Se vedhæftet fil  
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Frikortsagen – info…. 

Vi følger frikortsagen tæt. Jeg kan love jer alle sammen at HK Trafik og Jernbane bruger meget 
positiv tid på, hele tiden at følge op på sagen.  

Se vedhæftet fil…  

 

Tilbud fra den kulturelle verden…. Specielt til vore medlemmer …..  

Cirkus Arena er tilbage i byen Hvad med en hyggelig familiesøndag på Bellahøj? 

  

 Vi har billetter til forestillingen den 10. april 2016, kl. 15.30 – gode terrassepladser som vi kan 
tilbyde til 160 kr. pr. stk. Normalprisen er 220 kr. * Men skynd dig – vi sælger efter ”først til mølle”. 
Sidste frist er 22. februar * Patrick Berdino inviterer ’Vild med dans’-vennerne James og Sara Maria 
i manegen, når cirkussæsonen 2016 skydes i gang med et brag af en forestilling. Ud over kridtede 
dansesko, vil du opleve James Samsons skønne stemme og Sara Maria i rollen som 
sprechstallmeister sammen med Arenas hjemvendte søn, Patrick Berdino.  

 Mød ’Vild med cirkus’-trioen, der forener showbiz, musikoplevelser og cirkustraditioner. Og glæd 
dig til en vild cirkussymfoni af verdens hurtigste jonglør fra Moulin Rouge, halsbrækkende 
motorcykelstunts i luften, ‘Vild med dans’-ballet, en euforiserende lasermand og selvfølgelig en 
masse skønne cirkusdyr.  

 Cirkus uden dyr er nemlig som en himmel uden stjerner. Årets ’Vild med cirkus’forestilling er 
heldigvis spækket med både dyr og stjerner.  

 Du kan se flere oplysninger på http://www.arena.dk                            

 Billetterne købes her: https://medlemstilbud.nemtilmeld.dk/  

 Med venlig hilsen Kurt Sølund og Rådighedsforeningen 
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Mini-krydstogt til Warnemünde 

Et kanontilbud, men kun få pladser i weekenden 3-4. september 2016 

Sidste bestillingsfrist: 1. marts  

Tag med på et minikryds fra København til Warnemünde med dette spændende krydstogtskib. Du kan 
komme ombord først på eftermiddagen og nyde en dejlig frokost i skibets restauranter og så i øvrigt nyde 

skibets mange tilbud resten af dagen. 

Så er du til badeland, til underholdning, til spillekasino, til drinks eller til afslapning i din kahyt – det er helt 
op til dig selv. Skibet sejler fra København kl.18 og stikker næsen mod Warnemünde. Aftenen byder på 3 

middag/buffet, underholdning og måske en sving om i en af skibets barer. 

Næste morgen venter et veldækket morgenbord indtil vi forlader skibet kl. 09,30 og begiver os mod 
København - via Puttgarden, hvor der bliver lejlighed til at shoppe tax free inden færgeafgang. Vi forventer 

at være i København kl.17-18. 

Vil du se en video og mere om M/S Opera kan du benytte dette link: https://www.msccruises.com/en-
gl/Cruise-Ships/MSC-Opera.aspx. 

Prisen gælder delt indvendig kahyt ved to personer, måltider og underholdning på skibet, rundtur og 
hjemrejse med bussen. Rejsen kan bestilles på følgende link.: https://medlemstilbud.nemtilmeld.dk/ 

Husk at medbringe pas. Priser for andre kahytter og tillæg kan ses i det specialprogram du kan bestille hos 
på ksoe@privat.dk. Turen gennemføres ved min. 40 deltagere.   

Medlemspris: fra 1150 kr. 
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Næste bestyrelsesmøde…  

Næste BB møde er den 18 marts i København fra 9.30 – 13.00. har du spørgsmål eller noget du vil 
fortælle os - skriv en mail til et bestyrelsesmedlem eller ring  4276 2435 også på dagen ” Tjat med 
bestyrelsen ”… 

HUSK HUSK  

HVIS DU ER SERVICEMEDLEM I HK TRAFIK OG JERNBANE SKAL DU REGISTRERES HOS OS FOR AT 
KUNNE DELTAGE I VORE TILBUD OG FREMOVER MODTAGE NYHEDSBREV SAMT HAVE ADGANG OG 
DE MANGE FORDELE BLA. TIL DENNE SIDE MM... DET ER GRATIS DA MEDLEMSKAB INDGÅR SOM 
EN NATURLIG DEL AF DIT KONTIGENT AF HK T/R . 

 SKRIV TIL SØREN  

Det var vores buket af forårs blomster til dig som medlem – denne gang, vi er tilbage om ca 1 
måned med flere spændende ting og sager… HUSK hvis du vil have de sidste nyheder skal du være 
på vores Facebookside – også.  

Pas godt på jer selv og dine ….. 

Mange hilsener 

Ulla – Kate – Carsten – Erik og Søren 

      


