Nyhedsbrev nr 36
Kære alle sammen …..
Først, velkommen til 23 nye kollegaer på Rådighedsløn og ca 15 overenskomstansatte, som vi indtil videre
har taget ind under vores vinger. I alt blev 55 kollegaer opsagt. Se mere længere nede, og vedhæftet fil.
Dernæst undskyld, at vi kommer lidt sent ud med nyhedsbrevet for februar. Bestyrelsen har efter Årsmødet
arbejdet på højtryk med dels at planlægge fremtiden. Nogle af os har været meget involveret i omsorg og
hjælp til nogle af de kollegaer der ikke længere skal arbejde i DSB…
Derefter takker vi for, at I gav os 1 år mere – vi skal ydmygt gøre vores yderste for at I stemte rigtigt… ved at
vælge os.
Men for at brevet ikke bliver for langt, skal vi i gang… der er meget stof og filer, denne gang.
Infomøde og proces omkring afsked af kollegaer…..
Som skrevet fik vi 23 nye kollegaer, der er kommet på rådighedsløn. Vi kender alle fremdriften for dem, da
de fleste af os også har været gennem rumlen. HUSK også til jer ” gamle ” at 3 år går hurtigt hvis du skal
tilbage til arbejdsmarkedet. Skal du efter rådighedsløn på pension eller ikke har arbejde – kan det være en
ide at tale med A- kassen, hvis du er medlem og/eller deltage i et af vores kommende pensionskurser.
Nyt er, at vi på mødet, der blev holdt i HK Huset for dem der havde lyst at deltage – tilbyder at OGSÅ de
overenskomstansatte, der ikke længere skal være i DSB, medlemskab af vores lille forening og gratis så
længe de er i opsigelsesperioden – typisk 3- 6 mdr. Derefter skal de så tage stilling til fortsat medlemskab.
Alle nye er velkommen til at deltage i alle vore arrangementer frem til sidste ” salgsdag ”.
Vi kender selv til den tomhed der kan opstå – derfor tog vi dette skridt overfor vore overenskomstansatte
kollegaer – der ellers ville stå uden netværk og evt endnu større tomhed… sådan er vi ikke i FRS og HK.
Vedhæfter det materiale vi udleverede – også god læsning for jer ” gamle ” ….
Glædeligt er, at se flere af vore nye venner deltage på vores 1. Cafemøde den 19 februar. – vi glæder os til
at se så mange som muligt…

Årsmødet den 25 januar – Nyborg
27 glade medlemmer var taget til Nyborg og mødte op på Central cafeen. Jeg vedhæfter referat fra mødet
samt vores nye strategiplan 2018 – 2020… efterfølgende Lotte´s fine lille buffet. TAK til John for at styre
mødet fint gennem 1 time….

Cafemøde 19 februar – Knudshoved
Det ser ud til at ideen med korte og mere ofte møder er god …. 24 medlemmer har indtil videre tilmeldt sig,
heraf mange af vore nye kollegaer – dejligt.

Der bliver information fra Bestyrelsen – René kommer og fortæller om det, at være ansat og bestyrer af
Knudshoved. Og vigtigt masser af hygge og samtale… Der er stadig plads til flere …
FRIKORT ……
Hvis du er berettiget til frikort efter din rådighedsløn slutter – skal du SELV kontakte Fripaskontoret/ HR i
DSB for at få et nyt. Hvis du ikke beder om nyt kort, bortfalder det efter ca 3 mdr.
Kurser og Udflugter
Bestyrelsen mødes igen den 19 feb. for at fortsætte planlægningen af kurser – udflugter og Cafemøder…
Vi kan allerede nu oplyse, at der bliver en lille udflugt i oktober, hvor vi laver en tur som den vi lavede til
kredsene den 06 februar. Besøg i Folketinget og aftensmad i Snapstinget. Vi afventer endelig dato på
rundvisning.
Vi ved nu også at vores årlige tur ” Ud i det blå ” finder sted 07 juni….
Omkring Cafemøderne – kan vi stadigvæk godt tænke os at høre hvem I evt kunne tænke jer som
foredragsholder samt hvor det evt kan holdes - alt sammen uden de store omkostninger. Skriv til Søren.
Alt for nu … pas godt på jer selv – HUSK vores Facebook – side for de sidste nyheder. I tilmelder jer via
Facebook.com/ hk rådighedsforeningen.
Mange hilsener

Ulla – Kate – Carsten – Erik og Søren

