
                        

 

 

Nyhedsbrev nr 24 fra HK Rådighedslønsforeningen…. 
 

Kære alle…. 

Nu er det snart sommer og man kan allerede godt mærke aktiviteter både hos os og i HK T/J. 

Formandsvalget står lige for døren. Valgkampen er i gang med info-møder og indlæg på Facebook og 
hjemmesiden. Spændende bliver hvem der bliver valgt.  Uanset hvem det bliver, er det 2 dygtige kandidater 
der forment kan føre det store og flotte stykke arbejde Andreas har lavet videre. Vi glæder os i 
Rådighedsløns – Servicemedlemsforeningen til fremtiden. 

Der er ingen tvivl om at vi alle har MEGET at takke den afgående formand for. Han har set lyset i mange af 
vore ansættelses -  og arbejdsmiljøforhold. Altid været der, når vi havde brugt for Andreas …fra chef til 
yngste medarbejder i hele landet. 

Fra alle os på Rådighedsløn og Servicemedlemmer  skal lyde en kæmpe tak og god vind 
fremover…..Andreas……. 

 

 

 

 

 



Nyt Kursus ….                                                                                                 . 

Så er Ulla og Kate klar med et nyt og meget spændende kursus i Netværk mm. Alle jobsøgende har stort 
behov for et sådan kursus, for at trænge igennem den massive mur af jobansøgere, der er til næsten alle 
jobs.  Her lærer du hvordan du via Netværk bryder muren , og hvordan du kommer ind via venner – gamle 
kollegaer – netværksportaler mm.  

Se hele programmet i vedhæftet fil.    

Hurtig tilmelding anbefales…  

Udflugten til Nyborg …. 

Det gik hurtigt at få udsolgt til vores sommerudflugt til Nyborg. Der er pt 2 på venteliste, så hvis du ved at 
du ikke kan deltage – meld fra.   

Det bliver en kanon dag – og vi håber på høj sol .  

 

 

Aktivitetslisten… 

Vedhæftet kan I se vores foreløbige aktiviteter frem til næste årsmøde. Dog er udflugten i september et ??, 
da vi, som oplyst på Årsmødet er blevet beskåret 20.000 kr ifh til 2015, bla pga færre medlemmer. 

Det er derfor vigtig at I husker at tilmelde jer som Servicemedlemmer til os…. Og dermed også fremover få 
vores store Servicepakke med kurser, udflugter, forsikringer, Forbrugsforeningen og mange flere fordele…          



Kontakt til bestyrelsen 

Nu også egen e-mailadresse for direkte kontakt… hkraadighedsogservicemedlemmer@gmail.com 

HUSK at I kan ringe på vores mobilnr. 4276 2435 og tale med hele bestyrelsen ( chat med bestyrelsen ) ,  de 
dage der er bestyrelsesmøde, resten af tiden er det som regel Søren i får fat i …  

Alt for denne gang …. Pas godt på dig selv og din familie og dyrk Netværk ….. 

Ses i maj – enten i nyhedsbrevet eller på udflugt eller kursus …. 

HUSK det rigtige forsikringsselskab - Tryg Tjenestemænd…..  

Din aktive bestyrelse  

Ulla – Kate – Carsten – Erik og Søren  

   

 

 

 

 

 

 

 

     


