
    

 

Nyhedsbrev efterår 2019 …… 
 

Kære alle 

Så er vi i luften med vores seneste nyhedsbrev – efterår 19.  

Vi har den sidste tid, på vore bestyrelsesmøder, primært arbejdet med at gøre klar til kursus den 04 
november samt efterårets arrangementer – både til FRS og de ture vi laver for Kredsene.  

Men vi er allerede begyndt at kikke på 2020 – vi har søgt støtte mm og venter på endelig svar på vore 
ønsker.  

Men lad os kikke nærmere på de enkelte elementer og et udpluk fra Dennis og Lone`s nyhedsbrev mm. 

Arrangementer og kursus resten af 2019…. 
Der har været stor søgning på vores arrangementer dels turen til Fredensborg og byvandring til 
Christianshavn i september. Alle turene har været udsolgt med over 30 personer.  

Vi havde på den byvandring vi lavede for Kredsene så stor søgning, at vi kunne have lavet næsten 3 
grupper… men økonomi og personale sætter sine grænser.    

Mandag den 4 november holder Ena (Søren hjælper lidt til.) Kursus i A-kasseforhold og Pension. Vi er max 
hold - 15 kollegaer. 

Den 13 november har vi tur til Folketinget, både for FRS og nu også Kredsene. Over 60 personer har meldt 
sig til turen. Det betyder, at vi på samme tid har 2 grupper med 2 politikere der viser rundt, efterfulgt af 
middag i Snapstinget.  

Den 03 december har vi byvandring rundt i det julesmykkede København for Kredsene – det er den tur I var 
på efter sidste års julefrokost. Der er 30 pladser – men forventer langt flere…. 

2 dage efter skal FRS på juletur – se indbydelse vedhæftet … også denne gang er max deltagerantal 30 
personer. Turen er lavet efter flere ønsker fra medlemmerne, så det bliver DR byen og julefrokost i Nyhavn.  

 Som skrevet, er vi i gang med at planlægge kurser og arrangementer for 2020.  

Datoer ligger ca op ad dem I kender fra 2018 og 2019 …. Vi har ture både på Sjælland og Jylland. 

Byvandringerne vil være – som nævnt på bla Frederiksberg og en gentagelse af turen i Fredericia.  



”Ud i det blå” planlægges til Jylland efter de gamle datoer omkring 06.06 ( nok den 04 juni ).  

Kurserne afhænger af om vi får nye medlemmer ( vi har ikke fået nye medlemmer siden foråret ) 

Igen et godt kulturalt tilbud specielt til vores medlemmer ….. 
16.december kl 16 
345 kr for julekoncert og middag pp. 
 
I år har vi valgt at prøve en ny julekoncert i stedet for Holmens Kirke – nemlig i Skt Andreas kirken i 
Gothersgade. Denne julekoncert arrangeres af Danske Seniorer, hvor det er lykkedes for os at skaffe nogle 
billetter. 
 
Julekoncerten er med Københavns Drengekor, og er for rigtig mange en fast tradition og det egentlige 
"startskud" til julestemningen. Koncerten starter kl. 16.00, men kom gerne i god tid, for der er rift om 
pladserne.  
 
Der venter dig en smuk og hyggelig koncert med Københavns Drengekor og solisterne Gert Henning Jensen, 
Vibeke Kristensen og musikere fra radiosymfoniorkesteret.  
Efter koncerten spadserer vi til Restaurant Jacobsen på Kultorvet, hvor vi spiser lidt aftensmad sammen. Vi 
starter med gravad laks med tilbehør. Herefter følger en entrecôte med bagt kartoffel og bearnaisesauce, 
inden vi slutter af med en kop kaffe. Sidste frist er 15. november. Billetterne kan du købe her.: 
https:/medlemstilbud.nemtilmeld.dk/. 
 

 
 

 
Årsmøde 2020  
Vi afholder årsmøde den 29 januar 2020 kl 12.00 – sted følger  

HVEM og HVAD er jeg…. 
Vi har de sidste 6 mdr. brugt meget tid på at lave en oversigt over vore medlemstyper. Det sker efter 
Rådighedsløn, mange af jer har problemer med at finde ud af, om man er Service eller Seniormedlem.  

Kik på oversigten og ring til adm – afd ( nr står på skema ) og spørg hvis du er i tvivl. Du kan også ringe og få 
uddybet spørgsmål hos FRS – Men vi har ikke adgang til system og kan ikke se hvilke type du er… 

Liste vedhæftet. 



Nyheder fra HK T/J  

Mere om ny minister, nye ordførere og transportpolitiske møder 
 
De forløbne måneder har vi brugt noget tid på politiske kontakter efter valget. Dennis har været til møde 
med den nye transportminister, vi har holdt et transportpolitisk medlemsmøde og der har også været 
afholdt individuelle ”kaffemøder” med forskellige transportordførere. 

Alle tre mødeformer har været en succes. Man kan også mærke, at politikerne er glade for at møde os, 
både de faglige repræsentanter men også vores medlemmer, som har fingeren på pulsen og kan give 
eksempler fra hverdagen - i gruppesnak og når vi bagefter nyder en sandwich sammen. 

På et medlemsmøde den 17. september havde vi 
besøg af fem ordførere fra partier i Folketinget. På 
billedet ser: Birgit Lehrmann (Chef- og Lederkredsen), 
Thomas Jensen (S), Andreas Steenberg (R), Dennis 
Jørgensen (formand HK Trafik & Jernbane), Kristian 
Pihl Lorentzen (V), Hans Kristian Bundgaard-Skibby 
(DF) og Henning Hyllested (Enhedslisten). 

Alle ordførere fortalte, at de havde fokus på, at 
jernbanens serviceniveau skal hæves, og vi havde 
efterfølgende en god debat.  

 

Minister bekymret for faldende arbejdsglæde 

Vi har også været spændt på den nye transportminister, Benny Engelbrecht, og sidst i august mødtes 
formand Dennis med ministeren og hans rådgiver. Det blev til en snak med en nysgerrig minister og hvor vi 
nåede rundt om flere emner. 

Ministeren havde fx sat sig ind i de nyeste medarbejdertilfredshedsanalyser hos DSB og Banedanmark, og 
han spurgte derfor om bud på, hvordan arbejdsglæden kan løftes. 

Dennis svarede, at troen på vores indsats gavner. Det er vigtigt for HK’erne, at man kan se, at der hver dag 
sker forbedringer. Dennis brugte eksemplet med, at man hver morgen møder og forsøger at få tændt sit 
lille stearinlys. I løbet af dagen lykkes det at få ild i det, men når man går hjem, så bliver det slukket og man 
skal starte forfra næste dag. Det er demotiverende i længden. 

Der skal fokuseres på at få den daglige drift til at hænge sammen. Vi har mange medlemmer, som er parate 
til at løfte opgaven, men som også oplever, at topledelsen ikke prioriterer det højt nok og i stedet anvender 
en del flere ressourcer på fremtiden. I DSB betyder det, at mange HK’ere fravælges i sparerunder og 
erstattes med akademikere andre steder i virksomheden. 

Vi skal have hele indsatsen i dagligdagen til at hænge sammen i respekt for hinandens funktioner. Kun 
sammen kan vi løfte os ud af den krise, som jernbanen er i. Der er mange sorte skyer, men også solstrejf. 

 

Ønske om langsigtede forlig og mindre kørsel med togbusser ved sporarbejde 



I samtalen drøftede Dennis og ministeren også vigtigheden af langsigtede forlig på transportområdet, så 
der ikke spildes penge på planlægning af projekter, som skrottes, og så der konstant hyres og fyres. 

De talte også om de nye kontrakter for DSB og Banedanmark, der er ved at blive forhandlet. Dennis sagde, 
at en fortsat udsultning af jernbanen kun vil medføre flere forringelser. 

Endelig blev der på mødet snakket om store sporarbejder samt brug af togbusser, som ikke giver mening i 
bestræbelserne på at reducere CO2-forbruget. 

Der blev derfor drøftet en model, hvor der i planlægningen af sporarbejder bliver taget højde for 
samfundsøkonomien (de samlede udgifter til sporarbejder inklusiv togbusser, rejsegaranti og lignende). I 
nogle projekter kan det betyde, at arbejdet vil vare i længere tid og at udgiften til selve sporarbejdet bliver 
højere, men at de samlede udgifter bliver mindre og at passagererne i betydeligt mindre omfang skal køre 
med togbus, fx fordi der så bliver kørt tog i dagtimerne. 

Kører formanden med tog eller tager han bilen? 
 

”Jeg overvejer kraftigt at aflevere frikortet til DSB og i stedet tage bilen 
og så få det fradrag, jeg giver afkald på med frikortet.” 

Sådan lød et af citaterne fra Dennis, da han blev interviewet til Ekstra 
Bladet i anledning af nyheden om, at Kystbanens pendlertalsmand 
havde givet op og nu tager bilen på arbejde til København. Artiklen 
endte med overskriften: ”Dennis kører gratis med tog: Overvejer 
bilen”. 

Det er selvfølgelig en opsigtsvækkende besked, nu da Dennis også er jernbane HK’ernes formand og derfor 
bør bakke op om toget som transportmiddel. Dennis har da heller ikke tænkt at stoppe med at køre tog. 
Men han tager bilen indimellem og han forstår godt den frustration, der til sidst fik Kystbanens 
pendlerformand til at droppe toget. 

Jernbanen bliver i disse år udsultet. Der bliver sparet konstant, sat mange projekter i gang, der ikke bliver til 
noget, fyret og hyret - og der er alt for få ressourcer til at gennemføre en tilfredsstillende den daglig drift, 
hvor vi bør gøre alt, hvad vi kan for at fastholde kunderne med et godt produkt. Lige nu er der udsigt til de 
største investeringer i jernbanens historie - og samtidig trækker politikerne mange penge ud af branchen. 
Se fx hos DSB, som har fået tilskuddet reduceret med 700 millioner kroner i forhold til, da 10-års kontrakten 
blev indgået i 2014 - og i det nye finanslovsforslag bliver dette beløb endnu større. 

Historien i Ekstra Bladet blev strammet lidt, men citaterne fra Dennis var ganske rigtige. Han overvejer 
faktisk at aflevere frikortet for til gengæld at få glæde af transportfradraget, og så har han hver dag frihed 
til at bestemme, om endestationen og tidspunktet gør, at det er bilen, han tager, eller toget. 

Vi anker frikortsagen for pensionister til Højesteret 
 
Vi kan ikke på nogen måde se rimeligheden i lovgivningen, som kom til udtryk med landsrettens afgørelse, 
men det gik desværre som frygtet. Pensionister hos Banedanmark, der var blevet lovet at kunne fortsætte 
med at køre på frikort, når de gik på pension, får ikke deres frikort tilbage. 



Vi må erkende, at lovgivningen ikke har været med os. Senest tabte vi sagen i landsretten for 
pensionisterne og før da tabte vi først i Østre Landsret og senere i Højesteret sagen om de ansatte i 
Banedanmark, der i 2016 fik frataget deres frikort til at køre med tog. Her endte det med, at Banedanmark 
ikke engang skulle betale kompensation for bortfaldet. 

Nu er der altså også kommet dom omkring pensionisternes frikort. Østre Landsret skrev i dommen, at 
fribefordringen ikke var en del af medlemmernes pensionsrettigheder, og at hverken DSB eller 
Banedanmark har afgivet et løfte om livsvarig ret til fribefordring. 

HK Trafik & Jernbane har modtaget en vurdering fra vores advokat, Peter Breum, der siger, at Højesterets 
afgørelse i sagen for de ansatte kan komme til at veje tungt i en anke for de pensionerede, men at der er 
forskel på de to sager, og at der derfor er mulighed for, at sagen alligevel kan vindes, fordi vores 
pensionerede medlemmer har ydet deres del, nemlig tro tjeneste i 25 år.  

HK Trafik & Jernbane har derefter holdt møde med HK’s juridiske afdeling, Dansk Jernbaneforbund og vores 
advokater. Der var enighed om, at sagen er vanskelig, men at også hensynet til medlemsplejen begrunder 
en anke til Højesteret. Og så er det vigtigt at stå fast på, at et løfte skal holdes.  

Hvis ikke Danmarks 2. største fagforening skulle køre sådan en sag, hvem skulle så? 

Sagen er derfor anket til Højesteret. 

Muligheder for offentlig og privat støtte til videreuddannelse 
 
Der er nu åbnet op for at der kan søges midler via Statens Kompetencefond, altså for ansatte på statens 
overenskomst. Der kan fx søges om en hel/delvise moduler på akademi-, diplom og masterniveau.   

Der er mulighed for at få støtte til: 

 Uddannelses- og kursusgebyr (ekskl. moms) 
 Materialer 
 Transport og ophold 

Der kan som udgangspunkt søges om støtte op til 25.000 kr. pr. kalenderår (al støtte er eks. moms): 

Læs mere på: https://kompetenceudvikling.dk/OAO-positivliste. 

 

Privat støtte - også til selvvalgt uddannelse 

På det private område er der mulighed for at få støtte via Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF). 
Dette tilbud gælder kun for overenskomstansatte på det private område. 

Den 24. september holdt Trafik & Jernbane et informationsmøde om IKUF - her fortalte IKUF-konsulent 
Peter Høier om mulighederne for at få støtte. 

Han nævnte blandt andet at man kan søge støtte til en selvvalgt uddannelse - dette kræver mindst seks 
måneders anciennitet i virksomheden. 

Man optjener to ugers uddannelse hvert år. 



Tilskuddet til uddannelsen udgør 85% af løn inkluderet pension, ferietillæg og den såkaldte 
”fritvalgslønkonto”. 

Find mere info på www.ikuf.dk eller kontakt Peter Høier - mail: peh@iu.dk, tlf. 51520510. 

 

Vintertid er hyggetid - især i ferieboligerne, gode tilbud 
 

Hvad gør det, at det bliver tidligt mørkt, når der kan skrues op for hyggen med smukke julemarkeder og 
flotte lys udsmykninger i storbyerne. Især Prag, Berlin, London og Paris er kendte for deres fantastiske 
juleudsmykninger, og i disse byer har vi også ferieboliger, der er billige at leje. 

Her kan du læse mere om julemarkederne: 

 Prag: https://www.prague.eu/da/artikler/julemarkeder-13295 
 Berlin: https://oplevelser-i-

berlin.dk/oplevelser/hoejtider_i_berlin/julemarkeder_i_berlin# 
 Paris: https://sca.france.fr/da/lige-nu-i-frankrig/julemarkeder-og-

juleudsmykning-i-frankrig 
 London: https://london.dk/guides/jul-i-london/ 

 

Eller hvad med hjemlig hygge i et dansk sommerhus? Tænd levende lys, fyr op i brændeovnen, varm 
kakaoen eller tag et glas vin og sæt dig til rette med en god bog eller måske et brætspil sammen med 
familien.  

I perioden november til marts kan du f.eks. booke Gedesby for kun 1200 kr. for en uge eller brug 700 kr. 
mere og kom en tur til Skagen eller Ebeltoft (Skovbo). Og husk at prisen er inkl. slutrengøring. Så bliver det 
vist ikke meget billigere. 

 

Ensartede udlejningsperioder - fra fredag 

Pr. 1. november 2019 er alle udlejningsperioder ens og hedder således fredag til fredag for alle vores 
ferieboliger. Det er dog stadig muligt at booke weekendophold og miniferier, hvis boligen er ledig tre 
måneder før den ønskede periodes start. 

Bookingen af weekend og miniferier kan KUN ske ved telefonisk kontakt til Jernbaneferie.  

Men tjek venligst først om boligen er ledig på Jernbaneferies hjemmeside: 
https://www.hk.dk/omhk/afdeling/hk-trafik-og-jernbane/jernbaneferie 



HK onlinekurser på ”mithk” 
 
Som medlem af HK har du adgang til et stort antal kurser. 
Ikke mindst onlinekurserne er populære. Der er mange 
muligheder for at tage et kursus i ro og mag, når det 
passer ind i ens egen hverdag. 

Det kan derfor anbefales at man bruger noget tid og går 
ind på siden og ser de mange muligheder som HK har til 
medlemmerne. 

https://www.hk.dk/karriere/onlinekurser 

TJM – forsikring med høj kundetilfredshed 

Alle vores medlemmer har adgang til de fordelagtige forsikringer hos TJM forsikring. Fordelen er, at det er 
“vores eget” forsikringsselskab, hvor vi sidder med i bestyrelsen og sikrer, at der skabes bedst mulige 
fordele for vores medlemmer. TJM forsikring har landets højeste kundetilfredshed og den er særlig høj for 
kunder, som har haft en skade. Det er vi stolte af. Det er kollegaer, som er forsikringstillidsmænd, så vi 
sikrer en stor grad af personlig betjening. 

Vi anbefaler, at alle får lavet et forsikringstjek, så man kan se, om der er penge at spare og bedre fordele. 

Se mere på TJM hjemmeside www.tjm-forsikring.dk 

I kan også følge aktiviteterne på vores hjemmeside, som bliver opdateret, så snart vi har konkrete 
oplysninger på arrangementerne: www.hk.dk/trafikogjernbane. 

Med aktiv faglig hilsen 

Dennis A. Jørgensen, formand, og Lone Riis, næstformand 

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

Alt for denne gang – ses i december med årets sidste nyhedsbrev…        

Pas godt på jer selv. 

Carsten – Erik – Ena – Ulla og Søren   

                                                       


