Nyhedsbrev nr 30 for HK Trafik og Jernbane - Forening for
Rådighedslønner og Servicemedlemmer.
Kære Alle…. OG VELKOMMEN TIL DET FØRSTE NYHEDSBREV TIL VORE SERVICEMEDLEMMER….
Hele bestyrelsen ønsker GODT NYTÅR og TAK for jeres positive støtte også i hele 2016.
Vi håber på genvalg på vores Årsmøde så vi også i 2017 kan lave kurser og arrangementer for jer.
Uden at tage luften ud af vores Nytårstræf i morgen - mandag og formandens beretning på Årsmødet,
kan man roligt sige, at det har været det bedste år for os i bestyrelsen og Foreningen. Vi fik ok til at få
Servicemedlemmerne over til os – det betyder meget for gennemførelse af kurser og udflugter mm.
Endvidere følger bestyrelsen, at det var det rigtigte at gøre, for dermed at give HK T/J servicemedlemmer et
større og mere kvalificeret tilbud omkring kurser informationer mm. TAK for støtten til Dennis – Lone og
hele bestyrelsen af HK T/J der vedtog denne beslutning i september.
Vi er i gang med at registrere alle servicemedlemmer, indtil videre har over 50 oplyst at de gerne vil være
aktive medlemmer. Desværre er erfarer vi fra den liste vi har modtaget, at vi også har sendt til nogle
medlemmer fra Seniorklubben. Det undskylder vi. Vi går ikke på strandhugst blandt medlemmerne….
Alle skal huske at man enten er medlem af Seniorklubben eller Foreningen af Rådighedslønner og
Servicemedlemmer (Som vi bruger forkortelsen FRS på )
Seniorklubmedlemmer kan dog deltage i vores kurser og udflugter – hvis der er plads.
Og som en følge af sammenlægningen i FRS skal vi have nye vedtægter, som skal vedtages på Årsmødet
den 26 januar kl 12.00 på Viby Sjælland Kro.

Nye vedtægter
Vedhæftet er med bemærkninger vores forslag til nye vedtægter. Den eneste væsentlige ændring er at vi
har skrevet vores nye medlemmer ind i vedtægterne. Se med rødt.
Bestyrelsen anbefaler de nye vedtægter.

Kursus i A-kasse forhold og Pension.
Rigtigt godt nyt… det er lykkes os at finde en underviser særlig til pensionsdelen… 1´møde om det nye
kursus den 23 januar… herefter kommer der dato på kurset.

Information fundet i den lokale avis.
Vedhæftet en artikel fra den lokale avis.
Det kan ikke undre at det går med DSB som det går. Det nytter ikke at afskedige alle de medarbejdere og
ledere der viste noget om jernbanedrift.
Vi føler med vores kollegaer der stadig er ansat i firmaet og håber på nye tider og det bedste.

Alt for denne gang – meget mere følger efter vores Årsmøde
Indtil da – pas godt på dig selv og dine….. Kærlig hilsen fra

Ulla – Kate – Carsten – Erik og Søren

