
  
     

Nyhedsbrev nr 42 …. 
 
Årets sidste Nyhedsbrev er på gaden…. Med spændende nyt fra det af 2018 der er gået og nyheder for 
2019. 
 
Da der er mange ting vi skal igennem, vil vi starte med at ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår.  
 
Vi glæder os til 2019 og håber at vi på Årsmødet får mulighed at fortsætte og dermed fortsat lave ting og 
sager til jer. Som I kan se, senere er der allerede datoer og navn på meget. 
 

Juleudflugten 2018. 
Efter mange tænker – lykkedes, det at alle 41 personer kom med på det de ønskede. Det var det største 
arrangement vi til dato har lavet.  
Vi havde en hyggelig dag, startende på Restaurant Karla kl 12.00 – startende med information fra Jens TJM 
og så frokost med det der hører til ( tak til Lone og Dennis ). Kl 15.00 blev vi hentet af Bjarne Lundis og ledt 
gennem det gamle julepyntede København. Turen blev trods regnvejr ( os der er medlem af FRS kan ikke 
sådan slås ud af et par regndråber )udvidet fra til slutte i Nyhavn til at slutte på Amalienborg. TAK til alle for 
en hyggelig dag.  
    

 
 
 
     
 
 



    
 
Du kan selv forstørre billederne ved at ” trække i dem ”  

Nyt fra HK T/J Nyt fra HK T/J Nyt fra HK T/J Nyt fra HK T/J ––––    Formandskabet…..Formandskabet…..Formandskabet…..Formandskabet…..    
 

Støtte til Dansk Jernbaneforbund i tvist med DSB – trods bedring af vores samarbejde med ledelsen 
 
Alle kan i medierne læse og høre, når lokomotivførere i DSB nedlægger arbejdet, når DSB-ledelsen nærmest er i offentligt 
mundhuggeri med Dansk Jernbaneforbund, og når trafikminister Ole Birk Olsen efterfølgende bakker DSB-ledelsen op med hensyn 
til forringelser af overenskomsterne og skælder ud på fagforeningen. 
HK Trafik & Jernbane har også haft udfordringer med at nå ind til DSB-ledelsen. Vi har set os nødsaget til at kalde ledelsen for 
arrogant og inkompetent, blandt i forbindelse med fyringsrunder i hælene på ansættelsesrunder, og vi deltog sammen med Dansk 
Jernbaneforbund og Fælles Organisationen (FO) i et stormøde for ca. 100 tillidsrepræsentanter, der netop var indkaldt for at drøfte 
det anstrengte forhold til DSB-ledelsen. 
Siden har vi i HK Trafik & Jernbane været i dialog med DSBs 
ledelse, og vi er i gang med et mere konstruktivt samarbejde 
end før stormødet. 
Imidlertid var vi samtidig en af de første fagforeninger, der 
bakkede Dansk Jernbaneforbund op i deres uenighed med 
DSB om antal tillidsrepræsentanter og indflydelse på 
medlemmernes arbejdstid. I HK Trafik & Jernbane mener vi 
ikke, at en virksomhed skal kunne diktere hvor mange 
tillidsrepræsentanter, der skal være. Det skal være noget, vi 
forhandler og finder en løsning på i fællesskab. 
Er der tid til at holde kontakten med medlemmerne? Er der 
tid til uddannelse og møder? Er der tid og mulighed for dialog 
og samarbejde med den lokale ledelse? Det er langt mere 
afgørende. Vi ved, at der på mange arbejdspladser er et godt 
samarbejde mellem tillidsrepræsentanten (TR) og ledelsen. 
Men der er også steder, hvor man ønsker at reducere 
tillidsrepræsentanternes indflydelse, så derfor har TR’s 
forhold og vilkår meget højt fokus alle steder i 
fagbevægelsen.  
I HK Trafik & Jernbane har vi ligesom Dansk Jernbaneforbund mange medlemmer, som er beskæftiget med døgn- og 
weekendarbejde. Hvis virksomheden ønsker at deres forhold forringes, så vil vi også reagere prompte. 
Det var baggrunden for vores støtte til DJ. Vi oplevede imidlertid ret hurtigt, at man flere steder i DSB havde travlt med at tolke på, 
hvad HK mente med sin støtte. Flere af vores tillidsrepræsentanter måtte lægge øre til, om vi nu også støttede arbejdsnedlæggelser 
og den hårde retorik, der er blevet kørt på de sociale medier. Det gør vi ikke. Det er ikke den stil, vi står for i HK. Vi mener, at 
udfordringerne skal løses ved forhandlingsbordet, og det har vi opfordret til at begge parter til at gøre 
 



Stor flytning næsten på plads 
 
Banedanmark har fået nyt hovedsæde i København – i et nybygget 
storhus på Carsten Niebuhrs Gade, hvor også Vejdirektoratet, 
Bygningsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Energistyrelsen 
får til huse. Det er tæt på Dybbølsbro Station, tæt på det nye Trafiktårn 
Øst og tæt på Banedanmarks mange tekniske medarbejdere i 
Vasbygade. Også DSBs værksteder på Otto Buses Vej ligger lige ved 
siden af. 
November er gået med at flytte personalet fra Amerika Plads og 
medarbejderne er nu nogenlunde på plads i det nye hus. 
Samtidig har Banedanmark pr. 1. januar 2019 besluttet at ændre på 
organisationen, så signalprogrammet bliver en mere integreret del af Banedanmark. 
Begge dele vil blive tæt fulgt af alle organisationer, og vi vil gøre vores indflydelse gældende i samarbejds- og 
arbejdsmiljøudvalgene, samtidig med at vi til daglig lytter på og arbejder med medlemmernes ønsker. 
Det er meget vigtigt, at du fortæller din tillidsrepræsentant dine synspunkter og dine problemstillinger, så tillidsrepræsentanten 
kan tage det med til ledelsen. 

En fjerdedel af vores medlemmer hører nu under HK Privat 
 
I forbindelse med DSBs indmelding i Dansk Industri betyder det, at de overenskomstansatte medlemmer af HK Trafik & Jernbane nu 
hører under HK Privat i stedet for HK Stat. 
Derfor har der været holdt et formandsmøde mellem HK privat og HK Trafik & Jernbane. Der var afsat 30 minutter til mødet, men 
der blev brugt 90, så der var nok at tale om. 
Begge parter roste samarbejdet og der er mange muligheder for at udvide det. Der blev drøftet den aktuelle situation i DSB og der 
blev drøftet forberedelser af overenskomstforhandlingerne for det private område i 2020, herunder hvordan HK Trafik & Jernbane 
endnu en gang kan blive en vigtig faktor, hvis forhandlingerne spidser til og der skal udtages områder til konflikt. 
HK Privat ønsker at Trafik & Jernbane overvejer sin repræsentation på HK Privat kongres 2019, da T&J nu er blevet en større del af 
familien. Samlet har vi nu ¼ af vores medlemmer inden for HK Privats område og ¾ under HK Stat – inklusiv nogle få i HK 
Kommunal. 
Ligeledes blev drøftet muligheden for et ”omskolingskursus” for vores tillidsrepræsentanter, så de kan lære HK Privat bedre at 
kende. Det er en helt anden sektor med mange flere muligheder og hvor der arbejdes en del anderledes, end vi kender det fra HK 
Stat. HK Privat vil kigge på denne mulighed. 
Det internationale arbejde blev også drøftet på mødet, og det blev aftalt at vi i Trafik & Jernbane sender et notat om vores 
nuværende repræsentation i diverse internationale fora – inklusiv fordele og ulemper. Efterfølgende tager vi så en dialog om, 
hvordan det kan/skal være i fremtiden. 

Arriva fortsætter i Midt- og Vestjylland og overtager flere strækninger fra DSB 
 
Udbudsprocessen på de Midt- og Vestjyske jernbaner (nuværende Arriva-strækninger) er afsluttet. Arriva er valgt til at fortsætte på 
strækningen. Desuden overtager Arriva også strækningerne Vejle–Struer og Odense–Svendborg, der i dag betjenes af DSB. 
Arriva skal stå for togtrafikken i perioden fra den 13. december 2020 til den 9. december 2028 med mulighed for op til to års 
forlængelse. 
Udbuddet har været lidt forsinket, og derfor er planlagte medlemsmøder også blevet udskudt. Nu er planen, at formand Dennis og 
den lokale tillidsrepræsentant Dorthe Cecilie tager rundt på arbejdspladserne i foråret og taler med medlemmerne. 

En hilsen fra Rådighedslønforeningen – mange aktiviteter på vej i 2019 
 
Søren E. Andersen, der er formand for Foreningen af rådighedslønnere og servicemedlemmer, har sendt en julehilsen her til 
nyhedsbrevet. Han skriver: 
Du kender os måske ikke – og det er på en måde godt. Vi er en forening, der yder service (kurser og sociale tiltag) til de af vore 
medlemmer, der inden for Trafik & Jernbanes område desværre afskediges og kommer på rådighedsløn mm. 
Vi er også begyndt at poppe op hos jer i kredsene, som dem der laver nogle anderledes arrangementer (fx ture til Folketinget og 
”Stenbroens stemme”-tur på Vesterbro mm). 
Glæd jer til nye spændende tiltag i 2019.  Hold øje med hjemmesiden fra HK Trafik & Jernbane eller vores egen delside for 
Rådighedslønsforeningen. Se en foreløbig liste over alle arrangementer længere nede i nyhedsbrevet. 

Lodtrækninger hver dag i julekalenderen 
 
Så er julekalenderen kommet godt fra start. Det foregår via Facebook, og vi håber, at alle synes, det er sjovt at deltage.  



Det er et stort arbejde at sørge for lodtrækning, holde Facebook samt hjemmeside opdateret og ikke mindst sørge for, at 
gevinsterne bliver sendt ud, så derfor er det rigtig dejligt at opleve, hvor glade de heldige vindere bliver. 
Det er rart at se, at antallet af medlemmer som deltager, stiger for hver dag, der går. 
Indtil videre har vi været så heldige, at vi har kunnet sende mange flotte gaver afsted. Deriblandt iPad, Eva trio gryde sæt, Troll 
vase, Nespresso kaffemaskine, Normann skåle med mere. 
I kan godt glæde jer. De flotte gaver fortsætter og vi ser frem til at sende dem ud til de glade vindere. 
Som sidste år, hvor vi udsendte julekalendere med chokolade, så er 
dette et forsøg, som vil blive evalueret på bestyrelsesmødet i 
februar. Har du en mening og holdning til initiativet, så giv gerne din 
tillidsrepræsentant besked, så vi kan tage det med i evalueringen. 
På billedet er det Per Nielsen fra sekretariatet, der i en video på 
Facebook fortæller om, hvordan lodtrækningen af præmierne 
foregår. 

Nyt fra ferieboligerne – rabat ved bestilling med kort varsel 
 
Jernbaneferie har besluttet, at der fremover bliver givet 20 procent 
rabat på ferieboliger, der bliver lejet 14 dage eller mindre før 
lejemålets start. Formålet er naturligvis at få lejet flere boliger ud. Hellere det, end at boligen ikke bliver benyttet. Tilbuddet gælder 
alene for hele ugers ophold. 
Hidtil har denne ordning kun været forbeholdt vores pensionister og rådighedslønnere. Men nu udvider vi målgruppen til alle vores 
medlemmer. 
For at få rabatten skal bookingen ske direkte til Jernbaneferie på telefon 33304613 (Mandag til torsdag kl. 9 til 15 og fredag kl. 9 til 
14). 

Overblik over medlemsfordele 
 
Som medlem af HK Trafik & Jernbane – og dermed også HK – har vi en række medlemsfordele, som ikke alle er klar over. Det er 
ærgerligt, da en stor del af ens kontingent kan tjenes hjem igen via disse fordele. Vi vil vi gøre særligt opmærksom på dem i 
kommende nyhedsbreve, så alle – både tillidsrepræsentanter og medlemmer – oplever, at det er noget helt særligt at være 
medlem af HK Trafik & Jernbane med store HK i ryggen. Det gælder både i forbindelse med store sager for alle som fx 
overenskomstforhandlinger, men også når det gælder små og store fordele, som den enkelte kan benytte sig af. 
 
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. 
 
Lån på bedre vilkår 
Hos Tjenestemændenes Låneforening kan vores medlemmer låne billigt og på attraktive vilkår. 
Alt foregår elektronisk og sker typisk på nogle få dage, så sidder du søndag aften og får lyst til en ny bil, så kan du som regel 
foretage handlen allerede onsdag eller torsdag. 



Mange vælger at finansiere et billån via realkredit, men vær opmærksom på, hvad den endelige pris bliver, hvis man vil indfri før 
tid. Her kan det hurtigt blive meget dyrere, da der er store omkostninger ved indfrielse. Disse gebyrer har du ikke hos 
Tjenestemændenes Låneforening. 
Her finder du Tjenestemændenes Låneforening: www.tjlaan.dk. 
 
Vi har også en ”den lille låneforening”, som den bliver kaldt i daglig tale, nemlig Låneforeningen af 1883. Her kan du låne mindre 
beløb op til 80.000 kr. til en meget lav rente. 
Her finder du Låneforeningen af 1883: www.1883.dk. 
Du behøver ikke at være tjenestemand for at kunne låne penge – bare du er medlem af HK Trafik & Jernbane. 
 
Optjen bonus på køb via Forbrugsforeningen 
Du kan blive medlem af Forbrugsforeningen, som er Danmarks største indkøbsforening, og 
dermed optjene bonus på dine indkøb. Rigtig mange medlemmer anvender dette og mange får 
en god bonus i december, som kan bidrage til julegaverne. 
Læs mere om Forbrugsforeningen: www.forbrugsforeningen.dk/om-forbrugsforeningen. 
 
Attraktiv rente i Lån & Spar Bank 
Du kan opnå fem procent i rente på en konto i Lån & Spar Bank. 
Læs mere om banken: www.lsb.dk/lsb. 
 
Med aktiv faglig hilsen 

Dennis A. Jørgensen, formand, og Lone Riis, næstformand  

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

Årsmøde i HK T/J FRSÅrsmøde i HK T/J FRSÅrsmøde i HK T/J FRSÅrsmøde i HK T/J FRS. 

 
Vedhæftet vores indbydelse til det årlige møde.  
 
Vi har igen prøvet at forny dagen lidt. Vi fik megen ros på juleturen for først at starte kl 12.00, særlig af dem 
der kom fra Jylland. Årsmødet starter, som altid kl 12.00 – men vi har lagt et fagligt program ind FØR 
Årsmødet – En rundvisning på Hovedbanegården med start kl 10.30.  
Man kan tilvælge den – eller kun komme til Årsmødet. 
Vi holder Årsmødet samme sted som vi spiste julefrokost – Restaurant Karla.  
Nyt vil også være, at vi prøver at lave det mere hyggeligt og uformel – selv om vedtægterne selvfølgelig 
holdes. 
Din Aktive Bestyrelse vil gerne fortsætte – desværre uden Kate, der har skiftet HK afd ( Roskilde ) pga af at 
Kate har fået arbejde. Stor TAK og megen ROS til Kate for det store arbejde – særlig med kurserne ( der har 
gjort at Kate i dag er godt rustet på hendes arbejde ). Bestyrelsen indstiller vores ”føl” Ena til at indtræde på 
pladsen samt overtage Kurserne.      

Kurser og Udflugter 2019.Kurser og Udflugter 2019.Kurser og Udflugter 2019.Kurser og Udflugter 2019.        
 
Vi har som skrevet allerede planlagt en stor del af 2019. Dog kræver det, at den nuværende bestyrelse 
forsætter. Vil vil naturligvis ikke binde en ny bestyrelse – der måske har andre planer og ideer…. 
Men her vores oplæg til 2019: 
24 januar kl 12 Årsmøde i København ( se vedhæftet fil. ) 
29 april     kl 15.30          Tematur: Fredericia inkl aftensmad  



06 maj      kl 16.00 Opfølgning på Stenbroens Stemme inkl aftensmad ( ca 25 gik forgæves sidst ) 
06 juni     kl 09.30 ”Ud I Det Blå”   
30 september kl 16.00 Stemmerne fra Christianshavn – byvandring inkl aftensmad.  

Inspireret af Amsterdam med kanaler og små huse er det nu præcis 400 år     siden, at bydelen 

Christianshavn så dagens lys. Hør om nogle af de mest markante stemmer og personer og om øens historie. 

Hvad har Kim Larsen og Gasolin tilfælles med tidligere statsminister Anker Jørgensen? Og hvad er der med 

Emma fra Rottehullet, christianitterne og søhelten Tordenskjold? Du møder blandt andet også Pjalte-Ane, 

maleren P.S. Krøyer og skuespilleren Johanne Luise Heiberg.    

November       15.30              Folketinget 

05 december   kl 12.00         Juletur. Inkl frokost 

Midt december kl 16.00       Julestemmerne hos borger og arbejder i det gamle København. Inkl Gløgg mm 

Der udover planlægges der Temamøder på Sjælland og Jylland . 

Vi er klar med kurser ( A-kasse / kompetence / IT ) men afventer udviklingen i DSB.  

Flere turer kan hen over året dukke op.   

I kan pt kun tilmelde jer til Årsmødet den 24 januar. Kl 12.00 på Restaurant Karla. 

Men nu har i dato og ca tid.  

ALT FOR NU – VI ER TILBAGE I JANUAR … PAS GODT PÅ JER SELV OG JERES FAMILIE.  

NYD JULEN OG NYTÅRET – TÆNK EVT PÅ NYE TILTAG I ØNSKER …  

MANGE KÆRLIGE HILSENER 

DIN AKTIVE BESTYRELSE 

            

Ulla – Carsten – Søren – Erik – Ena - Kate  

 

  



 

 
 
 
 
 


