
                                                                         

 

Nyhedsbrev – December 2019 
 

Kære alle sammen …… 

Så nåede vi frem til årets sidste Nyhedsbrev. Hold op hvor tiden går hurtigt ( og det gør den når man er 
sammen med jer). Jeg synes ikke det er længe siden at vi havde Årsmøde eller var på tur ” Ud i det Blå ” … 
Årets sidste måned og det er tid til at gøre status over året der er gået i vores lille forening….  

Det har været et spændende år for os i bestyrelsen – masser af udflugter, også fordi vi er begyndt at lave 
ting for Kredsene. Her har vi været heldige at kunne få FRSér med når der var ledige pladser bla i 
Folketinget og rundtur på indre København samt Fredericia.   

Kursus er det også blevet til. 

2020 venter lige om hjørnet og det bliver et spændende år…. Vi har allerede planlagt en masse spændende 
arrangementer og oplyser datoer mm meget snart…  

2020 bliver også året hvor der sker ting i HK T/J …. Det bliver spændende at følge. Indtil videre fortsætter vi 
som i dag. Se senere.  

Vedhæftet denne mail er også indkaldelse til vores årsmøde… 30 januar kl 12  

Hele bestyrelsen vi gerne ønske dig og dine en god jul og et godt nytår – vi glæder os til at se jer i 2020.  

Nyhedsbrev fra Dennis – HK T/J  
 
11. december 2019  
HK Trafik & Jernbane, din brancheafdeling, er i gang med at skifte ham. Vi indretter os på en ny måde for at 
kunne servicere dig godt og professionelt - også fremover.  
HK Trafik & Jernbane blev for næsten 20 år siden en del af HK ved en fusion mellem Jernbaneforeningen og 
HK Stat. Nu står brancheafdelingen over for at blive fuldt integreret i HK-Forbundet, hvor HK-afdelinger 
rundt i landet er mødested og fagligt servicecenter for medlemmerne. Som medlem kommer du ikke til at 
mærke nogen særlig forskel i dagligdagen.  
Lige siden HK Trafik & Jernbane blev dannet, har det været planen, at der på et tidspunkt skulle ske en fuld 
integration i HK-Forbundet, en af landets største fagforeninger. Denne integration skulle planlægges i 
forhold til, hvordan du som medlem får mest ud af dit medlemskab af HK. Eller sagt på en anden måde: 



Integrationen skulle ske, når medlemmerne ville have større gavn af at være fuldgyldige HK-medlemmer 
end at være med i en særlig brancheafdeling. Det tidspunkt er nu.  
Siden HK Trafik & Jernbane blev skabt, har der været masser af forandringer. Virksomheder – som fx DSB og 
Banedanmark - er blevet ændret. Afdelinger er blevet nedlagt eller outsourcet. Medarbejdere har skiftet 
ansættelsesform fra offentlig til privat. Gennem alle årene har HK Trafik & Jernbane rettet sin organisation 
til for, at give din lokale tillidsrepræsentant de bedste forudsætninger for at kunne yde dig og dine 
kollegaer den bedste service og støtte på din arbejdsplads.  
Branchebestyrelsen i HK Trafik & Jernbane har fulgt udviklingen nøje. De seneste års udvikling viser med al 
tydelighed, at medlemstilgangen desværre ikke er stor nok til at opveje antallet af medlemmer, vi mister 
pga. virksomhedernes rationaliseringer og nye måder at organisere sig på. Dette blev især tydeligt, da DSB 
valgte at melde sig ind i DI, hvorefter en stor del af vores medlemmer overgik til privat overenskomst.  
Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at arbejde henimod en fuld integration af HK Trafik & Jernbane i HK. Vi 
vil holde dig og dine kollegaer orienteret undervejs i processen.  
Har du har spørgsmål, så kan du skrive til info@hktrafikogjernbane.dk . Her vil vi samle alle jeres spørgsmål 
i en Q&A og svare på dem, efterhånden som de kommer ind.  
De bedste hilsner fra din bestyrelse i HK Trafik & Jernbane 

Som skrevet, forsætter FRS som i dag – indtil videre   

Pensionskursus 
 

 Informationsmøder om pension for både tjenestemænd og 
overenskomstansatte i HK Trafik & Jernbane  
 
Kære medlemmer af HK Trafik & Jernbane  
Vi vil gerne invitere jer til informationsmøder om pension for både tjenestemænd og overenskomstansatte.  
Møderne er som følgende:  
For overenskomstansatte – ved Thomas Corval fra Sampension  
Onsdag den 15. januar 2020 fra kl. 16-19  
Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V  
Torsdag den 23. januar 2020 kl. 16-19  
Banedanmark, Banegårdsvej 1, 7000 Fredericia  
For tjenestemænd – ved Henrik Witt eller Michael Nielsen fra HK Trafik & Jernbane  
Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 16-19  
Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V  
Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 16-19  
Banedanmark, Banegårdsvej 1, 7000 Fredericia  
Vi lægger ud med kort gennemgang af programmet for mødet.  
Efter mødet er der en sandwich og en vand.  
Vi glæde os til at modtage din tilmelding, tilmeldingsfrist torsdag den 2. januar 2020 på mail til:  
admteam@hk.dk 

Se mere inde på HK T/J Hjemmeside  

Årsmøde 2020. 
Som nævnt er der med denne mail indkaldelse til Årsmøde 2020. Ulla hammelsvang har efter mange år 
ønsket at træde ud af bestyrelsen. Vores føl – Susanne Nørgaard stiller ligesom resten af den nuværende 
bestyrelse op til valg/ genvalg.  



Mødet holdes på Frk Barens Kælder 30 januar kl 12.00. 

At det blev København igen , skyldes økonomi. Vi kan derved lave en større ” Ud i det Blå ” udflugt i juni. 
Den forgår i Jylland 04.06 20.  

Billeder fra vores 2 seneste arrangementer – Tur i indre KH den 03 dec  og Julearrangementet på DR og 
Fyrtøjet den 05 12. 

03.12 - Byvandring 

 

 

 

 

 



05.12 Juleudflugt til DR byen mm 

 

   

 

Alt for denne gang – MANGE flere nyheder i Januar inkl udflugter mm … Pas god på jer 
selv…. 

  
 

Mange julehilsener…..   

Erik – Ena – Carsten – Ulla - Susanne Søren og vores Mascot Odin……..   


