
                    

 

Nyhedsbrev Februar 2020  
 

Kære alle sammen…. 

Man fristes til at skrive at det er forår – men her først i februar, er det efter kalenderen, vinter. 

Det betyder også, at vi traditionen tro har afholdt Årsmøde.  Se referat med datoer på udflugter mm ….. 

Desværre oplevede vi igen en afskedsrunde hos DSB – er der snart flere medarbejdere tilbage til at drive 
firmaet, eller er det nu chefer der skal lave salg – regnskab,  HR mm. Det går den forkerte vej med vores 
gamle firma. 

Nedenfor lidt mere uddybende om det der sker… 

Årsmøde 2020 
Den 30 januar mødte vi op på KH for fra kl 10, at besøge Kongesalen. Birger gav en 2 timers rundtur, inden 
vi gik til Restaurant Frk Barens Kælder.  

28 medlemmer fra forskellige HK T/J var mødt op til gennemgang af året begivenheder og hvad bestyrelsen 
har i tankerne for 2020. Vi havde inviteret HK T/J Formand – Dennis, som vi også valgte til at være dirigent. 

Som sædvanlig tog årsmødet ca 1 time, hvorefter Dennis fik ordet og fortalte om HK T/J og sommerhuse 
mm. 

Den nuværende bestyrelse blev genvalgt –minus Ulla. Som ny kom Susanne Nørgård ind i bestyrelsen 

TAK for valget.    

Så kom der frokost på bordet (fiskefilet – sild – æg med rejer – hønsesalat – lun steg - frikedeller og 
Vesterhavsost ) Kaffe og The. TAK til vore sponsorere.  

Vedhæftet billede af den nye bestyrelse – nederst i dette brev. 

Her lidt billeder – Tak til Helle Bøgebo for lån af billeder  



 

 

 

 



Nye kollegaer i FRS      
Den 30 januar fik nogle af vore kollegaer meddelelse om, at de skulle blive eller forlade DSB. 14 HKér skal 
ikke længere være i DSB. Nogle havde inden brugt den frivillige aftrædelsesordning.  

Vi er pt ikke 100 % klar over hvor mange der kommer på Rådighedsløn og hvor mange der er 
overenskomstansatte. 

MEN fælles for dem er, at vi holder infomøde for dem i HK – Huset den 07 februar. Her vil FRS oplyse at de 
alle er medlem hos os og kan bruge vores tilbud så længe de er på rådighedsløn ( 3 år ) og medlem af HK T/J 
eller for overenskomstansatte, så længe de er i opsigelsesperiode og medlem af HK T/J. FRS har gjort dette 
de sidste 2 gange og med tilfredshed blandt medlemmerne.  

De kan dog efterfølgende overgå til Servicemedlem, hvis de går ud i verden på andre overenskomster o.l.  

Vi vedhæfter vores brev / infoflyer til nye medlemmer. Her er alle informationer rettet til. Her finder I også 
information om os … bla Info om Susanne.   

Kurser og udflugter  
I referatet fra årsmødet kan I se årets program.  

Vær dog OBS på at turen den 18 marts til OBV og SS samt den Gule By, kan få ny dato. Invitation følger.  

Vi har pt ikke fået endelig ok fra vores sponsor på resten af turene – men de store udflugter er 98 % på 
plads.  

Vi vender i næste nyhedsbrev tilbage med flere oplysninger om kurser.  

Økonomien i 2020 bliver lidt svær… derfor kan en lille betaling på udflugterne, komme på tale ( vi har brugt 
det før). Årsmødet syntes det var ok. Det er primært med til at dække madomkostningerne.  

Diverse  
Der er ikke modtaget nyhedsbrev fra HK T/J til dette nr – derfor er vi lidt korte denne gang. 

Vi har bestyrelsesmøde næste gang den 04 marts i HTÅ. Har du noget du gerne vil oplyse eller have oplyst, 

Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.    

Alt for nu …. Pas godt på jer selv og jeres ………  

 

DAB …..Erik – Ena – Carsten – Susanne og Søren…. ( hunden er Ulla´s hvalp – Odin )   


