
                                                           

 

Nyhedsbrev nr 37 fra FRS 
 

Kære alle sammen……. 

Så blev det forår ( UMM ) – og travlhed hos os i FRS. Hele året skal planlægges efter Årsmødet.  

Som jer, der er med på Facebook har set, at derer sendt mange ting ud – er du ikke på FB tager vi de 
vigtigste ting med i det nyhedsbrevene. Men vil du have nyheder her og nu, tilmeld dig vores Facebookside. 
Alle kurser/Udflugter mm kommer altid på vores hjemmeside under HK Trafik og Jernbane.  

En stor del af vores tid er også gået med at følge med og informerer om de kommende OK forhandlinger, 
spændende hvad det ender med. Flere af de ting vi har planlagt – kan blive ændret / udskudt pga strejke 
mm.  

På grund af vores høje aktivitetsniveau (som vi på Delegeretmødet er blevet rost for ) har vi spurgt et par af 
de nye unge medlemmer på Rådighedsløn,  om de ville hjælpe bestyrelsen omkring praktiske ting.  1 har 
sagt ja – andre overvejer… 

Vi glæder os til 2018 – MANGE ting kan vi denne gang løfte sløret for, og flere kommer til. 

Specielt glædeligt er det, at vores Cafemøder falder i jeres smag og at dem vi har udbudt er med omkring 
20 - 25 deltager… se senere.  

Men da der er mange ting denne gang – må vi i gang…  

 

  



NNNNy deltagery deltagery deltagery deltager    i arbejdet….i arbejdet….i arbejdet….i arbejdet….        
 

Ena fra Herning / Telegade mm har sagt ja til at hjælpe, så længe Ena ikke i arbejde – her lidt om Ena…. 

Jeg har været i DSB i 25 år. Jeg startede i Billetsalget i Holstebro som Erhvervselev og fik min uddannelse 

der. Et par år efter endt uddannelse skulle der ske noget andet og jeg blev tilbudt at komme i 

administrationen. Her var jeg til jeg blev opsagt i januar 2018. Jeg har i alle årene arbejdet med salg. Dertil 

har jeg haft skiftende opgaver med salgsopfølgning, markedsføring, rejsekort, projektledelse og 

uddannelse. De seneste fem år underviste jeg bl.a. også nye medarbejdere på Velkommen til DSB. Jeg har i 

alle årene arbejdet meget på tværs af afdelinger og dermed samarbejdet med mange dele af 

virksomheden. 

 

KurserKurserKurserKurser        
Vi har speedet antallet af kurser op bla pga af det behov, der opstod efter at foreningen fik ca 30 nye 

medlemmer.  

Der afholdes Kursus i A-Kasse og Pension 25 april i HK Huset. Kurset er overtegnet – men kontakt Kate for at 

komme på venteliste og fortæl at du vil være intr. hvis vi prøver at lave et kursus lidt senere. 

Kate og co påtænker 17 maj at lave et kursus omkring gode tips til at komme tilbage på 

arbejdsmarkedet. Herunder kompetenceafklaring, netværk og uddannelse via de sociale medier. 

CafemøderCafemøderCafemøderCafemøder        
 

Her lige et bille  de fra vores 1´cafemøde på Knudshoved. Ca 30 deltagere. Rene tegner og fortæller …. 

  



Cafemøde 19 april på HTÅ station…. 

Se allerede udsendt indbydelse. Pt er der 22 personer – og vi kan godt være lidt flere….skriv mail til Søren. 

Cafemøde 21 juni på Fredericia banegård –masser af plads. Indbydelse følger lidt senere…. 

UdflugterUdflugterUdflugterUdflugter        
  

Ud i Det Blå ….  sommerudflugt 

1´udflugt bliver vores sommerudflugt ” Ud i det Blå ”. Den var sat til 07 juni, men men flere af vores guider 

mm kunne ikke denne dag. Derfor ligger det nu fast at det bliver 06.06 18. 

Vi mødes kl SENEST 09.30 på Ringsted st. og er tilbage kl 18.00. Glæd dig til et spændende program… 

I kan allerede nu tilmelde jer turen, da de informationer I senere får i indbydelsen – som sidste år også vil 

være begrænset…. Dog kan vi afslører at turen foregår på Sjælland.       

Skriv til Søren . 

Folketinget 23.10   

Er et tiltag af udflugter hvor vi mødes om eftermiddagen ser en aktration og spiser et let måltid. 

Typisk fra ca 16.00 til ca 20.00 

Folketinget med rundvisning blev prøvet i februar for alle kredsene hvor FRS lavede en tur for 30 pers. 
Pludselig var vi 50 pers.  

Den 23.10 har vi reserveret en gruppe på 30 til FRS. Med Rasmus Prehn ( A ) som rundviser og 
efterfølgende let aftensmad i Snapstinget.  

Indbydelse følger – men du kan godt tilmelde dig allerede nu til Søren. 

Og så en nyhed….Stenbroens Stemmer…den 1.10.18   

Igen en halvdagsudflugt. Vi mødes med vores guide Bjarne Henrik Lundis kl 16.00 på 
Hovedbanegården.  

En tur på Vesterbro i fodsporet på nogle af Stenbroens mest kendte stemmer: Tove Ditlevsen og 
Barndommens gade, Dan Turèll, som holdt mest af hverdagen og sangene om hverdagslivet fra Bo Schiøler 
og de unge fra Vesterbro Ungdomsgård. Tusindkunstneren Erik Clausen, sangeren Peter Belli og forfatteren 
Tom Christensen. Og ikke mindst revykunstneren og sangeren Liva Weel. 
Kom med på en byvandring på Vesterbro, hvor vi følger i fodsporene af disse og andre af Stenbroens mest 
kendte stemmer. En byvandring som både sætter fokus på det litterære og de sociale forhold på Vesterbro. 

Herefter let aftensmåltid på Vesterbro. 

Indbydelse følger … 

Du må godt tilmelde dig allerede nu til Søren   

Årets Juletur bliver 06.12 2018 

Her kan du endnu ikke tilmelde dig…..  



KLIP FRA HJ T/J Nyhedsbrev.KLIP FRA HJ T/J Nyhedsbrev.KLIP FRA HJ T/J Nyhedsbrev.KLIP FRA HJ T/J Nyhedsbrev.        

Storkonflikt truer – Danmarks velfærd på spil 
 

For første gang er vi som fagforening direkte med i en storkonflikt og har fået en nøglerolle. I koordination 
med de andre fagforeninger er en række trafikledere udtaget til konflikt. Det betyder at der kommer til at 
mangle personale til, at sørge for sikre signaler til togene. Hele S-banen, regionaltrafikken på Sjælland, 
Øresundstrafikken og landstrafikken mellem København og Aalborg bliver ramt. 

På disse områder bliver der strejket: 

• Trafikstyring Aarhus og Skanderborg plus Langå kommandopost 
• Trafikstyring København 
• Trafikstyring Sjælland (Roskilde og FC Nykøbing F) 
• Trafikstyring for S-banen 

Banedanmarks ledelse valgte at reagere ved at melde ud, at der så slet ikke kan blive kørt tog i Danmark – 
og statens chefforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), fulgte op med en storlockout, der rammer 
den øvrige del af Banedanmark og i alt 120.000 statsansatte ud af i alt 180.000. 

Så konflikten er virkelig blevet optrappet. 

Man startede med skolelærerne i 2013 og nu forsøger man at tage os andre med i faldet.  

Det er derfor, Sophie Løhde nu mærker et sammenhold og en kampgejst, som hun og andre i regeringen 
helt tydeligt ikke havde ventet. Vi faglige i det offentlige ved, at det nu er sidste chance for at stå sammen 
og kæmpe for den danske model. 

Ministeren og de øvrige forhandlere fra staten troede, de kunne splitte os ad ved forhandlingerne i 
Finansministeriet, men vores forhandlere holdt hovedet koldt og lod sig ikke provokere af diverse tricks. 

Vi er nu oppe mod selve regeringen og ikke kun statens arbejdsgivere. Og regeringen hopper efter Dansk 
Arbejdsgiverforenings pind, som dirigerer den offentlige sektor henimod en andenrangs arbejdsplads, så de 
bedste ressourcer søger mod det private arbejdsmarked. 

Det kan vores velfærds-Danmark ikke tåle. 

Fagbevægelsen har derfor taget initiativ til at bekæmpe den afvikling af velfærden, der foregår.  

Over 3000 tillidsrepræsentanter mødtes i efteråret i Odense for at markere det, og nu er kampen fulgt op 
her ved overenskomstforhandlingerne.  

Den 22. marts mødes over 10.000 tillidsrepræsentanter til stormøde i Fredericia for, at markere 
sammenholdet og den fælles utilfredshed. 

De faglige på det private arbejdsmarked er også begyndt at røre på sig i solidaritet med de offentlige 
kolleger. 

De kan godt se, at hvis vi taber den danske model på det offentlige område, så er de private næste led i 
kæden, som vil blive “håndteret” af det liberale Danmark. 

Situationen ændrer sig fra dag til dag – er der specifikt nyt om HK Trafik & Jernbanes medlemmer, så 
opdaterer vi på https://www.hk.dk/trafik_jernbane. 



Hvorfor strejker vi så? 

Løn: Det er nu tid til, at offentlige ansatte får lønstigninger, der er på niveau med stigningerne på det 
private område, men arbejdsgiverne mener ikke, at vi har et lønefterslæb. Tværtimod er 
forhandlingsminister Sophie Løhde (V) gået ud med en melding, om at vi allerede har fået for store 
lønstigninger. Regeringens egne officielle tal, viser dog at det private område vil stige med 8,6 procent, hvor 
vi “kun” kræver 8,2 procent. 

Betalt frokostpause: Vi mener ikke som arbejdsgiverne, at man blot kan fjerne vores betalte frokostpause. 
Hvis den skal fjernes, så skal den forhandles væk. Der er flere steder sket forhandling, og der er prisen sat til 
6,75%. Arbejdsgiverne vil ikke give os denne garanti. De mener, vi skal betale for den og vi vil ikke betale for 
noget, vi allerede har. 

Lærernes arbejdstid: Lærernes arbejdstid er reguleret af en lov som følge af et politisk indgreb efter den 
store konflikt i 2013. Alle fagforbund står derfor nu solidarisk sammen om kravet fra lærerne om en ny 
arbejdstidsaftale. 

Konflikten påvirker os alle sammen – ingen ønsker, at Danmark kommer i en slags undtagelsestilstand, hvor 
alt bliver langsommere og mere besværligt, hvor hele landet bliver berørt på rigtig mange områder. Men vi 
er nødt til at stå sammen på tværs af faglige skel for ikke at risikere, at regeringen forringer os skridt for 
skridt enkeltvis. De skal mærke, at det er en samlet fagbevægelse, der står sammen. Det er derfor vi taler 
om “Musketer-ed”. 

Flere medlemmer efter konfliktvarslet 
I HK Trafik & Jernbane har storkonflikten haft den konsekvens, at en del nye medlemmer er kommet til. 
Mange er kommet til som følge af, at de nu vil støtte op om sagen og være solidariske med deres kolleger i 
den kommende kamp. 

Det har internt ført til kritiske røster om, at man ikke burde kunne melde sig ind lige før en konflikt og 
dermed få de samme fordele som de nuværende medlemmer, der i lang tid har betalt til fællesskabet. 

Sådan ser vi imidlertid ikke på sagen. Vi tror på, at det er med til at fastholde interessen for os som 
fagforening, hvis vi modtager alle nye godt. Og hvis vi introducerer dem til det faglige fællesskab og det 
sammenhold, der er vores store styrke, så vil de også blive hos os. 

Vi kan i forvejen se, at det påvirker vores medlemstal positivt, når vores tillidsrepræsentanter er synlige og 
når kolleger er med til at markedsføre os. Det er vigtigt, at vi fortsætter dette rekrutteringsarbejde – også i 
forhold til vores styrke over for arbejdsgiverne. 

Delegeretmøde med genvalg 
Tirsdag den 13. marts holdt HK Trafik & Jernbane delegeretmøde på Kursuscenter Knudshoved med ca. 70 
deltagere. Det blev et anderledes møde, end vi hidtil har haft tradition for. Når vi nu har delegeretmøde 
hvert andet år og ikke hvert fjerde år, så har bestyrelsen besluttet at drosle ned for både antal gæster, 
underholdning og tidsforbrug. Vi har rigeligt andet at bruge kræfterne på – så denne gang var der alene 
fokus på faglige sager, debat og beretning om de to år, der er gået. 



Fra valget på delegeretmødet: 

Dennis A. Jørgensen (formand) 

Henrik Lorentzen 

(revisorsuppleant), 

Niels Villumsen (intern revisor) 

Gitte Delfs (revisorsuppleant) 

Lone Riis (næstformand)  

Helle Johansen (intern revisor) 

 

 

Vi (Dennis og Lone) er naturligvis både glade og stolte over at blive genvalgt til nok en periode på to år. Vi 
tager valget som et klap på skuldrene til hele bestyrelsens arbejde i den forløbne periode. 

Det har været en fornøjelse at være med til at udvikle HK Trafik & Jernbane, også selv om det har kostet 
sved og tårer. Heldigvis ikke blod, men alvorligt har det været ind i mellem. 

I dette nyhedsbrev omtaler vi en række af de aktuelle emner, der også blev drøftet på delegeretmødet og 
som var en del af beretningen. 

På den måde får vi også informeret ud til alle jer tillidsrepræsentanter, der ikke var til stede. 

I løbet af april og maj får vi resultatet af den tilfredshedsundersøgelse, der er blevet gennemført her i 
starten af året. Vi er meget spændte på, hvordan resultatet ser ud – for bestyrelsen har de sidste år gået 
målrettet efter at øge aktivitetsniveauet og være mere synlige på en lang række områder. 

100 fyret i DSB 

DSB´s ledelse har flere gange lovet, at der ikke ville ske en gentagelse af forrige fyringsrunde i 2013, og 
siden har vi mange gange påtalt, at der var en tendens til en stigning i ansættelserne, men vi fik hver gang 
oplyst, at der var styr på det. Det var der bare ikke. Der blev igen og igen ansat nye medarbejdere – og så 
endte det med 100 fyringer, heraf de 55 af medlemmer af HK Trafik & Jernbane. Der var endda stillinger, 
som nogle af de fyrede kolleger ville kunne varetage efter en kort efteruddannelse. 

Vi har holdt et stort fællesmøde for de afskedigede, og alle har fået tilbud om personlig rådgivning, så de 
kunne få de bedst mulige vilkår ud af deres aftrædelse og gode muligheder for at komme videre. 

I fremtiden vil vi fortsat holde nøje øje med DSB´s håndtering af ansættelser og opgaver. Der bliver nødt til 
at falde opgaver bort – vi har allerede set mange eksempler på stress. 

Og så må DSB se, hvordan de kan klare sig uden så mange kompetente medarbejdere, hvis viden nu går 
tabt. Vi mener fortsat, at medarbejderne betaler prisen for, at topledelsen ikke har styr på virksomheden 
og derfor har eksekveret helt unødvendige fyringer. 

 



Frikortsagen i Banedanmark – tabt sag anket 
I Østre Landsret endte det desværre med et nederlag, da Banedanmarks ledelse i december fik medhold i, 
at de havde ret til at inddrage medarbejdernes frikort pr. 1. februar 2016 – oven i købet uden at give en 
økonomisk kompensation. 

Frikortet er et personalegode, som kan tages væk igen, hvis virksomheden ønsker det. Sådan lød påstanden 
fra Banedanmark – og det giver dommen fra Østre Landsret, virksomheden ret i. 

Den afgørelse har HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund besluttet at anke – og sagen går derfor 
til Højesteret. 

Vi synes, at afgørelsen både er urimelig og forkert, og da vi kunne mærke stor harme hos vores medlemmer 
over afgørelsen, så var vi slet ikke i tvivl om, at sagen skulle ankes. Med afgørelsen i Østre Landsret er 
frikortet blevet sat på linje med en frugtordning, som man bare kan opsige, og det er efter vores mening 
helt forkert. 

Frikortet har for både tjenestemænd og overenskomstansatte været en del af lønnen og er direkte skrevet 
ind i ansættelsesbrevene. Et er det moralske i handlemåden fra Banedanmarks side, som virkelig har sat sig 
hos medarbejderne, noget andet er formelt juridiske, og her mener både vores og Dansk Jernbaneforbunds 
advokat fortsat, at vi har en god sag, så derfor har vi anket. 

Pensionisternes sag i maj 

Det er lige nu uklart, hvornår ankesagen bliver behandles. Inden da kommer afgørelsen imidlertid på sagen 
om retten til fribefordring for hos de tidligere Banedanmark medarbejdere, der i deres ansættelser havde 
løfte om fortsat frikort, når de blev pensionister. Banedanmark opsagde også deres frikortordning, selv om 
de i deres ansættelse havde løfte om at beholde frikortet som pensionister, hvis de havde været ansat i 
mere end 25 år. Den sag er anlagt for sig selv – og den er berammet i Østre Landsret den 28-30. maj 2018. 

Ny medarbejder i sekretariatet          

                               
 

Per Nielsen er vores nye administrative medarbejder i HK Trafik og Jernbane. Han skal tage sig af 
medlemskartotek, hjemmeside, Facebook og forbedre indsatsen i forhold til vores ferieboliger. 

Per præsenterer sig selv således:  

Jeg er 43 år og bor i Slagelse. Min fritid bruger jeg på rejser, turneringsbillard og ikke mindst mit 
kolonihavehus i Valby. 

Jeg har været 20 år i DSB og har haft mange forskellige spændende arbejdsopgaver. Senest har jeg siddet i 
en Hotline funktion (mail og telefon) og hjulpet kolleger med spørgsmål til produkter og systemer, samt 
udarbejdet intern kommunikation til Salgs- og togpersonalet. Udover det har jeg været redaktør på 
Kundecenterets Intranet og brugertester på DSB App, DSB Netbutik og DSB Salgssystem Udland. 



Jeg glæder mig rigtig meget til, at skulle arbejde i administrationen i HK Trafik og Jernbane og ser frem til et 
godt samarbejde med jer alle. 

Vi glæder os rigtig meget til at få Per i gang med de mange spændende opgaver som ligger og venter på 
ham. 

Pers første dag på kontoret er mandag den 16. april 2018.  

Nyt navn til Tjenestemændenes Forsikring – TJM forsikring 
Langt de fleste af vores medlemmer er forsikret i Tjenestemændenes forsikring. Her har vi gode forhold, 
ligesom det er et forsikringsselskab med Danmarks højeste kundetilfredshed. 

Nu bliver navnet imidlertid ændret – til TJM Forsikring. 

Man behøver nemlig ikke at være ansat som 
tjenestemand for at kunne blive forsikret i TJM 
Forsikring, og det har været en udbredt 
misforståelse med det gamle navn fra 1936. 
Man skal blot være medlem af en af de faglige 
organisationer, der står bag 
forsikringsselskabet, for at blive kunde. Man 
kan også blive kunde, hvis man er barn af et 
medlem. 

TJM Forsikring har i forbindelse med navneændringen også fået ny hjemmeside, hvor det nu er lettere at 
finde den rette information og at anmelde skader, når uheldet er ude. Adressen er: https://tjm-
forsikring.dk/ 

Gruppelivsordningen i HK Trafik & Jernbane 
Vi har nu i halvanden måned kørt et tilbud, hvor de der er medlem af HK Trafik & Jernbanes 
gruppelivsordning (den forsikring du betaler 60 kr. om måneden for), har fået tilbud om at gå over i den nye 
ordning hos Forenede Gruppeliv. 

En hel del har allerede taget imod det gode tilbud, men der er stadigvæk mulighed for at komme over på 
denne attraktive ordning helt frem til den 31. marts 2018.  

Så skynd dig at få det gjort. 

Har du ikke modtaget de to breve, som er sendt ud til alle gruppelivsmedlemmer, så kontakt enten Henrik 
Lorentzen, tlf. 40746161, eller Stig Bargholz, tlf. 29636114. 

Vi har også modtaget en hel del forespørgsler om optagelse af nye medlemmer i gruppelivsordningen. 

I april starter en oplysningskampagne med information til alle medlemmer i HK Trafik & Jernbane om denne 
gode ordning, og hvordan man bliver en del af den. 

Hvis du allerede nu ved at du meget gerne vil ind i denne gruppelivsordning, så ring til enten Henrik eller 
Stig. 

(Denne ordning kan tegnes af alle der er medlem af HK Trafik og Jernbane = også Servicemedlemmer.  

 Kender du nogen er gerne vil have denne – kontakt Søren – da kan de blive medlem for 95 kr pr mdr + 

ovennævnte ordning. Derudover får de HELE Servicepakken ).   



Vores Påskekonkurrence  i FRS.Vores Påskekonkurrence  i FRS.Vores Påskekonkurrence  i FRS.Vores Påskekonkurrence  i FRS.    
 

Traditionen tro udskriver FRS en lille påskekonkurrence, med fin præmie - et påskeæg af fineste chokolade . 

Du skal have 3 rigtige svar på spørgsmål - og ikke snyde ved at se hvad andre svare... 
Svarfrist 2 påskedag kl 23.59 

Spørgsmål 1 : Er FRS startet med at drive bustrafik ? 
Spørgsmål 2 : Er Carsten fra FRS vores chauffør ?  
Spørgsmål 3 : Er det bussen vi bruger til vores store sommerudflugt i starten af juni måned " Ud I Det Blå ? 

Svar via mail til Søren : sorenandersenhk@gmail.com 

Bemærk - i HK farve ....  

  

 

 

Togkort efter RådighedslønTogkort efter RådighedslønTogkort efter RådighedslønTogkort efter Rådighedsløn            
 

HUSK du skal selv – seneste 2 mdr efter at din rådighedsløn er slut – søge om forsat Fribefordring, hvis du 
er berettet….  

Kontakt  

Ena Byskov skriver : Du skal sende bestillingen til DSB, Regnskab og -Processer, Telegade 2, 2630 Taastrup. Du kan 
også sende en e-mail til DSBtogkort@dsb.dk. Du skal vedlægge dokumentation for, at du er pensionist eller modtager 
efterløn. 
Bestillingen skal være modtaget hos Regnskab og -Processer senest tre måneder efter din afskedsdag. Hvis du modtager 
rådighedsløn, skal bestillingen dog først være modtaget senest tre måneder efter ophør af perioden med rådighedsløn. 
Tilbuddet om fribefordring bortfalder, hvis Regnskab og -Processer ikke modtager dine bestilling inden fristens udløb 



MMMMange gode oplysninger ... Også til dig der ikke er seniorange gode oplysninger ... Også til dig der ikke er seniorange gode oplysninger ... Også til dig der ikke er seniorange gode oplysninger ... Også til dig der ikke er senior    
 

  
 
 

Bestil den populære Seniorhåndbog 2018 her - Bogen er gratis 

Her kan du gratis bestille den populære Seniorhåndbog 2018 med aktuelle regler og satser for pensionister 
og efterlønnere. 

FAGLIGSENIOR.DK 

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

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM DE NYESTE SATSER, LOVE OG ÆNDRINGER OM SOCIALE, ØKONOMISKE 
OG JURIDISKE FORHOLD I HÅNDBOGEN "VÆRD AT VIDE". BOGEN KOMMER I EN NY UDGAVE HVERT ÅR. 

 

Her er link til siden hvor man bestiller: 

https://www.aeldresagen.dk/…/u…/vaerd-at-vide/vaerd-at-vide… 

 

 

 

 

 

 

 



Nu må vi heller slutte – brevet blev lidt længere en normalt, men vi vil så gerne have du bliver 5 

minutter mere….  

Rigtig god påske – Pas godt på dig selv og dine…… 

Ulla – Kate – Carsten -Erik -Ena og Søren  

Fotografen er på vej med nyt billede…..  

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        
    

 


