
                       
   

Nyhedsbrev nr 41. 
 

Kære alle …. 

Igen et nyhedsbrev er på gaden i denne dejlige efterårssommer med sol og fine farver… også til dette brev 

er der masser af vigtigt stof til jer… så indledningen bliver denne gang  kort…   

Først lidt fra os selv….. 

Aftentur til Folketinget den 23.10 kl 15.30 … 
Vi har pt 3 ledige pladser – skriv til Søren hvis du vil prøve til komme med ( først til mølle ) 

Juletur inkl frokost… 
Vi er ved at lægge sidste hånd på turen – men det bliver som før skrevet den 06.12. 

Nærmere inkl indbydelse følger snarest. 

Kursus i A-Kasse og Pension v/ Kate 
Onsdag den 10.10.18, blev der afholdt kursus i A-kasse og pensionsforhold i HK huset. Der var stor 

tilslutning til dagen, og stemingen var god og forventningsfuld ��.For første gang havde vi også 

medlemmer med fra kredsene, som vi iøvrigt har planer om at fortsætte med. Der var meget ny viden som 

skulle forstås og fortolkes. Instruktørerne fra HK havde nogle gode indlæg og spørgelysten var stor�. Tak 

til medlemmer, instruktørerne Pia, Lone og Henrik fra HK for en konstruktiv dag.  

Bestyrelsen er i gang med at arrangere kurser for 2019. Vi tager gerne mod nye ideer og behov for nye 

kurser.  

Med venlig hilsen  

Kate  



Mailbox – Mit HK  
Vi har igennem et stykke tid kunne konstatere at mange medlemmer ikke tjekker deres indbakke på MitHK. 

HK sender kun breve til medlemmerne her, og derfor er det yderst vigtigt at vi minder dem om vigtigheden af det. 

Jeg vil derfor bede jer om, at rundsende en mail til alle jeres medlemmer, hvor I gør opmærksom på dette. 

Har I nogle spørgsmål er I velkomne til, at kontakte mig. 

Rigtig god dag til jer alle sammen  

Tine – HK Trafik og Jernbane  

 

VIGTID INFO OM FRIKORT FOR PENSIONISTER SAMT RÅDIGHEDSLØN  
LÆS VEDHÆFTET FIL….. 

Samt INFO fra DSB : 

Fra: Lene Voigt [DSB] [mailto:voigt@dsb.dk]  

Sendt: 25. september 2018 14:18 

Til: Jens Christian Kjeldsen [DSB] <jck@dsb.dk>; jeck@danskmetal.dk; agri1947@gmail.com; 

ravn.john.t@gmail.com; sorenandersen@gmail.com 

Cc: HK/Trafik & Jernbane - Medlemskab <MS.TrafikogJernbane@hk.dk>; ka@djf.dk 

Emne: Information vedr DSB Togkort til pensionister  

Kære alle 

I forbindelse med årskørslen i januar 2018 startede vi op med at danne togkort der havde en scanbar 
kode på bagsiden af kortet og havde hologram på forsiden. 

I den forbindelse vil jeg orientere Jer alle om, at alle de pensionister vi har stående aktive i vores system 
pr. 1. januar 2019 med et togkort der IKKE er dannet i 2018 dvs har et løbenummer på kortet der starter 
med 18-xxxxx, vil få ombyttet deres togkort her i slutningen af året uden beregning, således at alle 
andre korttyper bliver udfaset ved årets udgang. De udfasede togkort er kort der ikke er scanbare 

I forbindelse med opdatering til scanbare togkort - så er der lavet ændringer ifm kortets løbetid – indtil 
for nyligt var det sådan at når vi dannede et pensionistkort til en pensionist med over 25 års 
fribefordringsancienitet  så vil det automatisk blive fornyet når kortet udløb – dette er der ændret. Jeg 
har vedhæftet de opdaterede regler der i dag udsendes til medarbejdere der går på pension. 

De eneste der ikke får ombyttet deres togkort er de pensionister der har et tidsbegrænset togkort som 
udløber inden årets udgang. 

Til alle pensionister der har fået udstedt et togkort i 2018 vil der blive udsendt brev om det ændrede 
procedurer,  dvs de selv aktivt skal foretage sig noget i perioden fra 1. oktober 2022 til 30. april 2023 
hvis de ønsker kort fornyet. 

Følgebreve der følger det nye togkort er opdateret i dag med info om de ændrede procedurer ifm 
fornyelser 

Jeg forventer hvis alt IT og Post Nords leverancer spiller som det skal, at erstatningskortene udsendes 
slut oktober 2018 – breve vedr ændrede regler vedr fornyelser for dem som i dag har et kort med 
løbenummer startende med 18-xxxxx udsendes start oktober 

Med venlig hilsen Lene Voigt - DSB løn og Personale  



Nyheder fra Trafik og Jernbane …. 
 

Overgang til bedre samarbejde med DSB og Banedanmarks ledelser 

 

Samarbejdet med vores to store virksomheder, DSB og Banedanmark, er inde i en positiv udvikling. Ikke at 

alt er fryd og gammen, men vi har fået gang i dialogen om udfordringerne og flere og flere ”sten i skoen” 

bliver fjernet. En sådan positiv udvikling er godt. Vi har mange udfordringer i branchen, og det er tosset, 

hvis vi skal bruge en masse kræfter på at kæmpe om småting internt i virksomhederne, når det, der er brug 

for, er, at vi sammen får skabt gode vilkår for vores kunder. Det kræver, at vi inddrages, men de sidste 10 år 

har pilen peget nedad på det punkt. 

I august mødtes over 100 tillidsrepræsentanter fra DSB på tværs af fagforeningerne for at drøfte de fælles 

udfordringer, vi havde med DSBs øverste ledelse. Vi var alle enige om, at det var galt med dialog, 

samarbejde og tillid. Efter mødet udarbejdede vi en fællesudtalelse. Der var en del medieopmærksomhed 

på dette, men målet var at få DSB-ledelsen i tale og det lykkedes. Få uger senere sad formændene fra Trafik 

& Jernbane, FO Jernbanedrift og Dansk Jernbaneforbind sammen med administrerende direktør i DSB, 

Flemming Jensen, og HR-direktør Tine Moe Svendsen. Vi drøftede flere muligheder for løsninger, men 

grundlæggende var, at vi alle tre stod med udfordringer, som ikke er løst, og så længe det er status, så er 

det svært at komme videre. 

HK Trafik & Jernbane fik på den baggrund et møde i stand, så fredag den 21. september på en sen 

eftermiddag og aften sad vi hos DSB i Telegade og drøftede vores mange udfordringer, som er opstået i 

kølvandet på DSBs indmelding i Dansk Industri (DI). Mødet havde ingen bagkant, så der var tid til at komme 

ordentligt og dybt ned i de forskellige udfordringer. Der blev den dag ikke fundet konkrete løsninger, men 

det blev aftalt, hvordan og på hvilket niveau vi tager fat på udfordringerne.  

 

 



Intet frikort tilbage til Banedanmarks ansatte 
Højesteret afsagde den 28. august endelig dom i sagen vedrørende de 

ansatte i Banedanmark, der i 2016 fik frataget deres frikort til at køre 

med tog. Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom. Dermed blev 

Banedanmark frikendt, og Banedanmark skal derfor ikke give frikortet 

tilbage til de ansatte eller betale kompensation for bortfaldet. Det synes 

vi og vores medlemmer er urimeligt, men med Højesterets dom er 

mulighederne for at skaffe frikortet tilbage til medlemmerne ad rettens 

vej udtømte.  

Fra starten har vi vidst, at det at det ville være svært, men der var ikke 

tvivl om, at det var meget vigtigt for medlemmerne, at sagen blev 

afgjort ved domstolene og ikke på baggrund af en juridisk vurdering fra 

HK. Det har været en ekstremt dyr, men også en vigtig sag at føre, og vi 

har forhåbning om, at HK’s store indsats bliver italesat over for 

medlemmerne. 

I maj 2019 er det så frikortsagen for pensionisterne, der kommer for Østre Landsret. Sagen afventede som 

bekendt (mod vores protest) de ansattes sag for Højesteret. 

Vi har under hele sagen været meget opmærksomme på hurtigt at kommunikere nyheder om sagen. Det 

har vi gjort via hjemmeside og Facebook, både i form af tekst og video. Vi håber, det har hjulpet ude på 

arbejdspladserne.  

På billedet er det HK Trafik & Jernbanes advokat, Peter Breum, sammen med formand Dennis A. Jørgensen. 

Det faglige fællesskab 
Det er vigtigt for vores faglige fællesskab, at vi er så mange som muligt, der står sammen på 

arbejdspladserne. Det er det, som gør, at vi bliver hørt og får muligheder for at forhandle medlemmernes 

vilkår. 

På et medlemsmøde drøftede vi, hvad alternativet er. Hvis pludselig en ”gul” forening havde organiseret 

halvdelen af de ansatte og krævede overenskomsten? Hvad kunne det betyde for den enkelte og 

fællesskabet? Det var skræmmende, hvor mange eksempler som kom frem ret hurtigt, hvis HK ikke længere 

kunne forhandle på arbejdspladsen, og overenskomsten blev aftalt af nogle, som ikke ville investere al den 

tid, en overenskomstforhandling kræver. 

Ret hurtigt konstaterede vi, at ingen ønskede, at det skulle gå den vej. Vi er heller ikke tæt på, at det sker, 

men vi oplever flere og flere, som mener, at det er billigt at skifte til en af de ”gule” og at man nok får det 

samme. Det gør man ikke. De ”gule” er ikke fagforeninger men mere at betragte som forsikringsselskaber. 

De deltager ikke i det daglige samarbejde for et bedre arbejdsvilkår på arbejdspladsen. Men kommer de så, 

når et medlem har brug for dem? Nej, desværre ikke. Vi oplever ofte, at ansatte som er medlem hos en af 

de ”gule” og kaldt til en alvorlig samtale, ikke får den støtte og hjælp, som vi kender fra HK. Det er i disse 

situationer, fagforeningen virkelig gør en forskel. Det er især her, der er brug for en fagforening, som 

tænker på medlemmet. 

Vores rådgivning bliver altid vurderet meget højt af vores medlemmer og mange har også fået deres 

kontingent betalt retur mange gange, efter at HK har forhandlet for dem. 



HK er DIN fagforening. Vi er det faglige fællesskab på arbejdspladsen og jo flere vi står sammen, jo stærkere 

er vi og jo mere bliver vi hørt. 

 

Hvervning og fastholdelse 

Efter medlemsundersøgelsen i 2016 iværksatte bestyrelsen en plan for, hvordan vi i Trafik & Jernbane i 

højere grad kunne komme tættere på medlemmerne. Undersøgelsen viste, at jo større kendskab et 

medlem havde til HK, jo større tilfredshed. Ligeledes var tilfredsheden større på de arbejdspladser, hvor 

tillidsrepræsentanten blev oplevet som synlig og nærværende.  

Vi har derfor siden 2016 øget antallet af medlemsarrangementer. Nogle med meget faglige indslag som fx. 

pensionsrådgivning og nogle med mere underholdning (Karen Marie Lillelund), men alle med det mål at 

skabe rammerne for, at vores medlemmer kan mødes med hinanden, men også mødes med fagforeningen 

og få noget af den seneste information. Det er der kvitteret for i den seneste undersøgelse, hvor vi er gået 

frem på alle parametre. 

Et andet initiativ var at hjælpe vores tillidsrepræsentanter til bedre arbejdsvilkår. Det er en større opgave, 

men vi er godt på vej. Vores arbejdspladser har ændret sig meget de seneste 10 år og samarbejdet mellem 

ledelse og fagforening har også ændret sig. Før var det naturligt, at en tillidsrepræsentant var med til 

ansættelsessamtale, fik ansættelseskontrakter til gennemsyn for fejl, fik information om nyansatte og blev 

involveret i god tid, inden der skulle ske forandringer på arbejdspladsen. 

Mange steder sker det ikke længere. Her skal tillidsrepræsentanten dagligt kæmpe for indflydelse. Vi har 

flere eksempler på ledere, som tidligere ikke inddrog tillidsrepræsentanten i samarbejdet, men som efter 

noget tid opdager, at det daglige samarbejde bliver rigtig godt. 

Der er dog stadig mange arbejdspladser, hvor det er en udfordring. Vi uddanner vores tillidsrepræsentanter 

til at håndtere disse udfordringer, men de kan ikke klare dem alene. De har brug for hjælp og støtte fra 

medlemmerne til at være deres øjne og ører de steder, hvor ledelsen ikke deler sine informationer. Det kan 

være om jobopslag, nyansatte, eller ændringer på arbejdspladsen. 

Udbud på vej i Midt- og Vestjylland 
Som flere er bekendt med, så er jernbanetrafikken i det midt og vestjyske sat i udbud. Der er dog besluttet 

en forsinkelse af den oprindelig plan, da man ønsker at se lidt mere på nogle udvidede muligheder. 

Vi er dog allerede i dialog med den lokale HK-afdeling, så vi kan træde til, når konsekvenserne af et udbud 

bliver kendt. HK har stor succes med sin jobbørs og karriererådgivning, og vi fik rigtige gode erfaringer i 

vinters, hvor vi samarbejdede med HK Hovedstad om vores afskedigede medlemmer fra DSB. De erfaringer 

vil vi bringe i anvendelse hos vores kolleger i ARRIVA tog, hvis det bliver nødvendigt 

Snart ny HK-hjemmeside - også for Trafik & Jernbane 
 

I en længere periode har det været et stort ønske fra alle at få skiftet designet på www.hk.dk, så 

hjemmesiden bliver mere brugervenlig og attraktiv. Vores egen side, www.hk.dk/trafikogjernbane, bliver 

også omfattet af ændringerne, og det glæder vi os til, for lige nu er siden ikke nem at finde rundt i og heller 

ikke nem at opdatere. Sekretariatet er er i gang med at lære den nye platform at kende, så vi kan begynde 



og strikke vores del af hjemmesiden sammen, så den passer til Trafik & Jernbane. Vi involverer 

efterfølgende kredsene, så de har indflydelse på, hvordan den nye side kommer til at se ud. 

Ændringerne vil ske løbende og forhåbentlig er det hele klar i løbet af de første måneder i 2019. 

Siden bliver mere overskuelig og vi vil meget gerne have jeres input. Så skriv endelig, hvis I har gode tanker 

og forslag. Send det venligst til admteam@hk.dk. 

 

Lej ferieboliger i Danmark og i udlandet  

Som medlem af HK Trafik & Jernbane har du mulighed for at leje vores ferieboliger. Dem ejer vi for at 

medlemmerne kan få en god og billig mulighed for at komme på ferie med familien eller venner. 

Boligerne skal løbe rundt økonomisk og hverken give overskud eller underskud, så jo mere de udlejes, jo 

lavere pris og jo flere forbedringer. 

De boliger, du kan leje, ligger i Berlin, Lissabon, Provence og Gråsten. Du kan se mere på 

www.hk.dk/trafikogjernbane under ”Jernbaneferie”. 

Har du også mindst én forsikring i TJM Forsikring (Tjenestemændenes Forsikring) kan du tillige leje en bolig i 

Paris, Provence, Prag, London, Skagen, Ebeltoft, Frederiksberg og Gedesby på Falster. 

Du kan følge Jernbaneferie på HK Trafik & Jernbanes hjemmeside og via Facebook gruppen ”Jernbaneferie”. 

 

TJM – forsikring med høj kundetilfredshed 

Alle vores medlemmer har adgang til de fordelagtige forsikringer hos TJM forsikring. Fordelen er, at det er 

“vores eget” forsikringsselskab, hvor vi sidder i bestyrelsen og sikrer, at der skabes bedst mulige fordele for 

vores medlemmer. TJM forsikring har landets højeste kundetilfredshed og den er særlig høj for kunder, som 

har haft en skade. Det er vi stolte af. Det er kollegaer, som er forsikringstillidsmænd, så vi sikrer en stor 

grad af personlig betjening. 

Vi anbefaler, at alle får lavet et forsikringstjek, så man kan se, om der er penge at spare og bedre fordele. 

Se mere på TJM hjemmeside www.tjm-forsikring.dk. 

Nyt fra ferieboligerne 
 

Så lykkedes det at få solgt London II og vi har nu tømt lejligheden for møbler etc. Nogle af møblerne flytter 

vi til vores ferielejlighed på Frederiksberg, mens andre er blevet solgt.  

De penge, vi får for salget af ferieboligen i London, går til at opføre en pool i Provence samt et helt nyt EBK 

hus (Skovbo ved Ebeltoft). Nedrivningen af det tidligere sommerhus og opførelsen af det nye er blevet lidt 

forsinket, så den lækre feriebolig, der er på vej, først står klar til påsken 2019. Der er allerede godt gang i 

udlejningen, så det er ved at være tid til at booke, hvis du vil opleve det skønne landskab. 

 



 

 

 

 

Tegning af vores nye hus ved Ebeltoft. 

 

I Skagen går vi i gang med at forbedre udendørsarealerne. Der beskæres træer, fjernes buske, etableres 

raftehegn, lægges nye fliser samt andre småforbedringer. Formålet er at skabe mere lys og mere plads 

rundt om huset. Arbejdet forventes udført i foråret. Vi glæder os til at vise billeder. 

I Paris er der kommet nye fliser på væggene i badeværelset og ny brusekabine. Derudover udskiftes 

sengene og andet inventar til nyt og bedre i løbet af oktober. Vi har også fået udbedret en del fejl ved el-

systemet, så alt nu er fint og godt igen. 

I Berlin har vi været på tilsyn og aftalt at den lige skulle have en omgang med malerkosten. 

Det er blevet rigtig flot og lige nu er der ledige uger op mod jul. 

 

I ferieboligen i Gedesby på Falster har vi fået lavet en ny og større 

terrasse og pillet det gamle rækværk ned. Derudover er gulvtæpperne 

i entré og soveværelser fjernet og erstattet med et nyt flot trægulv. 

 

Nye velkomstmapper 

Der er ved at blive udarbejdet helt nye velkomstmapper, som vil være 

i alle vores boliger fra i slutningen af i år. Der bliver tale om to 

mapper. En generel mappe, som vil være den samme i alle boliger. 

Her vil vi beskrive alt om vores boliger og de forhold, som gælder. Den 

anden mappe er en for den enkelte feriebolig. Her er alle de gode råd 

og tips om bolig og nærområdet samlet. Formålet med denne mappe 

er at erstatte de mange noter, lapper mm., som har ligget i vores 

boliger. 

 



Til sidst ønsker vi et stort tillykke til Heinrich Hammersholt Petersen, 

som løb med sejren i vores sommerkonkurrence. Præmien er en uge i 

det splinternye ”Skovbo” sommerhus (ved Ebeltoft). 

Heinrich har sendt os nogle rigtig gode billeder, som han selv har taget 

på jernbaneferier i hhv. Paris og London. Ud over mange fine billeder, 

er der også sendt tekst, der fortæller om de forskellige steder, der er 

værd at besøge. Dette vil vi indarbejde i kommende materiale om 

vores feriemål. I kan se et par af Heinrichs mange billeder i denne 

nyhed. Tillykke til Heinrich og tak til alle jer der deltog i konkurrencen. 

 

  

 

 

 

 

 

Husk du er altid velkomne til at sende dine feriebilleder ind, så de kan deles med dine kolleger. 

 

Ny julekalender i december 
 

Vi fik meget ros for vores julekalender 2017. Evalueringen viste, at det var en stor succes blandt vores 

medlemmer, så bestyrelsen har besluttet, at der også kommer en julekalender til alle medlemmer i 2018. 

Evalueringen viste også, at logistikken i 2017 havde været en alt for stor belastning og kostede mange 

ressourcer. Det har vi ændret, så i år er det en almindelig julekalender uden chokolade, men til gengæld, 

kan man hver dag vinde nogle gode præmier, hvis man kan svare på dagens spørgsmål. Adventsgaven er 

selvfølgelig helt speciel og til sidst trækker vi lod om en stor præmie blandt alle, som har indsendt svar. 

Bag hver låge gemmer der sig et spørgsmål, som man har mulighed for at svare på. Hver dag vil der være 

fem flotte præmier, som man kan være så heldig at vinde ved deltagelse. 

               



Foredrag: Lær at stortrives og bliv langtidsfrisk 
 

Den 24. oktober 2018 kl. 15.30-19.15 inviterer vi til foredraget ”Fra overlevelse til overskud – lær at 

stortrives og bliv langtidsfrisk”. Det foregår hos DSB i Telegade, Høje Taastrup. 

På trods af krævende og belastende jobs er der nogle mennesker, som stortrives midt i travlheden. Deres 

personlige overskud er stort, og deres livskvalitet er høj – det er dem, der kaldes for de langtidsfriske. 

Hvordan gør de? Og måske vigtigst af alt – hvad kan vi lære af dem?  

Lær kraftfulde teknikker og trivselsstrategier, der giver dig mere overskud. Bliv inspireret af cases fra det 

virkelige liv og få den nyeste viden om trivselsstoffer i hjernen. 

Henrik Krogh står for foredraget – han er kendt fra bl.a. DR-magasinet ”Ha’ det godt”.  

Der er tilmelding senest den 17. oktober til Janne Rahbæk i Jernbanekredsen, jarah@dsb.dk. Der serveres 

sandwich, kage og lidt at drikke. 

_______________________________________________________________________________________ 

Nu tror vi det var nok til vores lille nyhedsbrev….. vi er tilbage i November – MEN inden kommer indbydelse 

til årets store begivenhed – og som bliver lidt anderledes .. til glæde for dem der gerne vil sove længe… 

Og nej i kan ikke tilmelde jer før indbydelsen er ude…. 

Mange varme efterårshilsener – vi tænker på jer, fordi vi kan se i  tænker på os……..  

Jeres egen DAB  

 

Ulla – Carsten – Søren – Erik – Ena og Kate ….  

 

 

  


