Nyhedsbrev fra FRS – nr 38 …

Juni 2018

Kære alle samme……
Siden årsmødet i slutningen af januar har vi haft meget travlt. Og da vi i maj lå midt i OK 2018, valgte vi at
springe 1 nyhedsbrev over. Dog har vi været meget aktive på vores Facebook- side.
Men nu er vi her igen, frisk fra fad med mange spændende nyheder og nye kurser og udflugter…
Vi er glade for, at vi har fået hjælp med arbejdet fra Ena, vi når mere til glæde for os alle…
Men lad os komme i gang med ting og sager i dette sidste nyhedsbrev inden vi skal på sommerferie….

OK 2018 ( Overenskomstforhandlingerne )
Som I sikkert ved, stemte medlemmerne i HK herunder Trafik og jernbane ja til det forslag, der blev
fremsat.
For os i HK T/J blev stemmepct endda meget høj ca 77 %. FLOT.
Det lover godt for fremtiden.

Cafemøderne – status efter 2 stk….
Vi må sige, at den ide som vi i bestyrelsen fik for at fremme netværk og sammenholdet var en succes…
Der har været afholdt 2 møde: 1 på Knudshoved og 1 i HTÅ og de har været overtegnet.
Desværre måtte vi aflyse i Fredericia – kun 4 tilmeldte, vi skal være mindst 10 pers. for at det giver mening.
Men et er sikkert – vi fortsætter med disse møder + endnu en nyhed – se senere.
Vi havde planlagt Cafemøde den 16 august i HTÅ, og lavet det om til forsikringens dag. Jens fra TJM er på
ferie – så vi udsætter til september – mere følger…
Vi planlægger 2 møder mere i 2018.

Tilfredshedsundersøgelse i HK
Der har henover vinteren været afholdt tilfredsundersøgelse i hele HK. Resultatet er nu kommet, og HK
Trafik og Jernbane er igen gået 2 % frem – tillykke til formandskabet og alle os andre…

Udflugter rest 2018
Her en lille status på vores udflugter resten af året…
01.10 18 Stenbroens Stemme, Vesterbro København – 3 ledige pladser. Aftentur
23.10 18 Rundtur i Folketinget – pt udsolgt – venteliste oprettet. Aftentur.
06.12 18 Juletur til ?? – endnu ikke i udbud. Heldagstur.
Se nyhedsbrev nr 37 for mere information om turene.

Kurser rest 2018
Fra Kate og Ena.
Jeg er glad for at kunne fortælle, at vi får en afløser for Lene, hun hedder Lone Mortensen HK A-kasse . Det
bliver spændende, hvad hun kan tilføre kurset. Når vi kommer lidt tættere på.
Så er der fundet en dato til vores næste kursus i A-kasse og pensionsforhold. Det bliver onsdag den
10.10.18.
“Tips til at komme tilbage i job”, er booket til onsdag den 05.12.18. Ved godt det er dagen før julefrokosten,
men det kan være en fordel for dem der kommer fra Jylland, så de kan overnatte.
Kontakt Kate for mere information….

Sommerudflugt ” Ud i det Blå ” 06 juni 2018…
FRS har været på udflugt " ud i det blå " - 34 glade medlemmer mødte op kl 09.30 på Ringsted station.
Nu kan vi godt røbe vores program for dagen....
Hovedbyen var Næstved og omegn.
Vi kørte først til Herlufholm Kostskole til rundvisning med den forrige præst Eilif ... så både festsal - kantine
- sovesal mm. fik også talt med nogle af eleverne. Derefter til Karrebæksminde for foredrag af Jens fra TJM
Forsikring og buffet på Kanalkroen der ligger lige ud til kanalen ved broen til Enø.
Så skulle vi på rundvisning i Næstved, men jeg havde fået byens borgmester Carsten Rasmussen til at
modtage os på Rådhuset og sige et par ord i Byrådssalen... efterfuldt af byvandring af den forrige
borgmester Henning Jensen.
Mod Ringsted slog vi et snut via Tase - hvor Kate og mine kone Lissi stod og ventede med kaffe/The og
jordbærkage...
TAK til alle for deltagelse , håber I fik en god dag....
Bemærk overskriften på bussen ....
Her et udsnit af foto fra dagen….

Gruppen

Kaffe og jordbærkage ved Tylstrup sø

Byvandring med Næstved´s forrige borgmester

Gruppen med Carsten – du nuværende Borgmester

Modtagelse i Byrådssalen af Borgmesteren

Jens Tangaa fra TJM fortæller om ferieforsikringer

Gruppen på Herlufsholm Kostskole

Besøg i Spisesalen – Herren med hat er Eilif tidl præst på skolen

NYT TILTAG….
Som I alle ved, prøver vi hele tiden at forny os + lave nye ting der kan være til hjælp for jer…
Derfor vil vi for at styrke dels netværk og sociale forhold ved at oprette en blog, dels på vores
Facebookside, og her i nyhedsbrevet.
Skriv og fortæl hvad du mener andre kan have glæde af – hvordan fik du arbejde ?, hvordan kom du videre
? gode råd til dine kollegaer + bestyrelsen mm. Og alle er herefter velkommen til at besvare…. Kort sagt
dialog.
Skriv indlæg på Facebook direkte – eller send indlæg til Søren der sætter det i kommende nyhedsbrev…
Vi oplever pt at medlemmer gerne vil i forbindelse med andre medlemmer – rigtig godt at nye relationer
opstår. Vi vil gerne give email og tlf , og formidle kontakt – MEN det sker først, når den I evt vil i kontakt
med af bestyrelsen er blevet kontaktet og sagt OK….
Skriv / Ring os.

Alt for nu – vi i Din Aktive Bestyrelse – ønsker dig og dine en rigtig god sommer ….. pas godt på dig
selv.

HUSK ….VI VENTER IKKE PÅ FREMTIDEN – VI SKABER DEN…..

Ulla – Carsten – Søren – Erik – Ena og Kate ( som på billede ).

