
                                              

 

Velkommen til Nyhedshedsbrev nr 43. 
 

Kære alle… 

Årets første nyhedsbrev er på gaden, og vi ønsker jer alle sammen et godt nytår.  

Dette brev indeholder en del nyheder bla  referat fra vores netop afholdte Årsmøde 19, lidt nyt fra 

Formandskabet, samt en ny spændende udflugt – denne gang i Jylland.  Endvidere kan du se hele vores 

store aktivitetsprogram (som det ser ud nu) for 2019. 

Bestyrelsen siger tak for et godt Årsmøde med mange positive tilbagemeldinger. Men det var også mødet 

hvor vi måtte sige midlertidigt farvel til Kate i bestyrelsen. Kate har fået arbejde – men bliver hos os som 

Servicemedlem. Vi sagde derfor goddag til Ena, der overtager Kate´s opgaver primært indenfor kurser mm. 

Velkommen … 

ReferReferReferReferat mm fra vores Årsmøde 2019at mm fra vores Årsmøde 2019at mm fra vores Årsmøde 2019at mm fra vores Årsmøde 2019    
Da det var 5´gang, næsten hele bestyrelsen stillede op til valg, mente vi at der skulle ske lidt nyt og festligt. 

Vi havde planlagt en rundtur på KH, men guiden var desværre syg, så det blev kun til Kongesalen ( 

vedhæfter info fra salen mm ) Derudover havde vi fået ny dirigent samt lavet et lille skriv i stedet for 

overhead. Maden blev serveret ved bordene.  Dennis gav snapsen – der var dejlig kold.   

I alt var vi 28 personer på restaurant Karla i København.  

 

Ena og Kate – ny og afgående bestyrelsesmedlem . Carsten titter frem.                                                                

Referat fra Årsmødet er vedhæftet….  



Udflugter, Kurser og Temamøder….Udflugter, Kurser og Temamøder….Udflugter, Kurser og Temamøder….Udflugter, Kurser og Temamøder….    
I referatet fra Årsmødet kan I se hvilke arrangementer vi pt har planlagt for 2019.  

Med undtagelse af vores byvandring i Fredericia, skal du lige vente med at tilmelde dig til program og 

invitation sendes ud.  

Omkring Temamøder og, kurser, afventer vi lige pt udviklingen i DSB. 

NY NY NY NY og og og og spændende byvandring … spændende byvandring … spændende byvandring … spændende byvandring … Fredericia     Fredericia     Fredericia     Fredericia         
Vi har sammen med Mogens / tillidsmand i Fredericia lavet en utrolig spændende byvandring. 

Slut op omkring turen – det er en tur, der udbydes både til Kredsene og FRS´ medlemmer.   

Se vedhæftet fil.  

Tilmelding til ENA ….. 

Nyt fra Formandskabet   Nyt fra Formandskabet   Nyt fra Formandskabet   Nyt fra Formandskabet       
 

Rekruttering og fastholdelse medlemmer – vil du være med til at sætte initiativer i gang? 
For at vi kan være aktive på alle fronter kræver det, at HK Trafik & Jernbane fortsat har mange medlemmer. 

Jo flere, jo større muligheder. Derfor har vi sammen med kredsene drøftet forskellige initiativer til at gøre 

yderligere opmærksom på os selv – og samtidigt sikre, at vores nuværende medlemmer er tilfredse med os. 

En nedsat arbejdsgruppe har indsamlet materiale fra medlemsundersøgelser, lyttemøder, mødereferater, 

mails og lignende, så vi - så vidt mulig - har alles input med, når det gælder om at finde ud af, hvordan vi 

rekrutterer flere og hvad der skal til for, at vores nuværende medlemmer føler, de får værdi ud af deres 

medlemskab af HK Trafik & Jernbane. 

Der bliver nu nedsat forskellige mindre arbejdsgrupper og alle interesserede fra kredsene vil kunne deltage. 

I må meget gerne reklamere for projektet og sige, at det kan risikere, at det bliver både sjovt og lærerigt – 

og ikke mindst til glæde for medlemmerne. 

Kontakt fagteam@hk.dk og hør mere og/eller meld dig til. 

Grupperne holder deres første møder 24. januar. 

Der skal laves en handlingsplan, der skal godkendes i bestyrelsen i slutningen af februar, hvorefter alle 

initiativerne kan sættes i gang. Det er planen, at vi i oktober 2019 første gang kan begynde at evaluere på 

indsatsen. Hele processen kører frem til 2. halvår 2020. 

Vi er desuden i gang med at få produceret en folder om HK Trafik & Jernbane. Den skal fx bruges over for 

potentielt nye medlemmer. 

Hvad 2019 bringer… 
I 2019 går vi i gang med at forberede overenskomstforhandlingerne for det private område, som er blevet 

ekstra aktuelle for os, efter at DSB meldte sig ind i Dansk Industri og de overenskomstansatte i DSB herefter 

overgik til den private overenskomst. 

I efteråret 2019 starter vi også forberedelserne til overenskomst 2021 på det offentlige område. Her skal vi 

have en tidsplan klar til alle vores aktiviteter. 



Vi fortsætter også dialogen med de forskellige arbejdspladser – nogle steder fortsætter vi det gode 

samarbejde, andre steder er vi nødt til at være mere aggressive og påholdende for at vores medlemmer 

ikke bliver kørt over og får ringere arbejdsvilkår. Det gælder fx i forhold til vores store arbejdsplads, DSB, 

hvor vi efter kraftige konfrontationer i 2018 nu er kommet i en bedre dialog med ledelsen. 

DSB holder jo fortsat fast i en målsætning om at, der i 2020 skal være 25 

procent færre administrative medarbejdere, end der var i 2016. 

For os virker det som om, at de 25 procent bare er et tal, de slynger ud, 

for vi kan ikke få klare svar på, hvilke tal der gælder. Hvornår er man 

administrativ, hvornår er man driftsvendt og hvor går grænsen? 

Der er masser af uafklarede spørgsmål, som vi vil forfølge, så vi ikke 

risikerer endnu en uigennemtænkt besparelsesrunde. 

Vi kæmper for, at DSB i forbindelse med yderligere nedskæringer har en politik for at omplacere 

medarbejderne, kompetenceudvikle dem, sikre gode aftrædelser og også har en politik for, at tidligere 

medarbejdere står først i rækken ved nyansættelser. Det er nemlig gode medarbejdere, DSB siger farvel til. 

Nye kredse på vej 
I forhold til DSB skal vi også have færdigbehandlet vores egen fremtidige kredsstruktur. Vi var i forvejen i 

gang med at kigge på antallet af kredse, og med DSBs indmelding i Dansk Industri - og dermed en langt 

større opdeling i tjenestemænd og overenskomstansatte - så kalder det også på en ændring i vores 

kredsstruktur, fx i form af en tjenestemandskreds og en overenskomstkreds. Fremover bliver aftalerne for 

de to områder en del forskellige, og så giver det heller ikke nogen mening for os, at vores 

tillidsrepræsentanter skal have styr på to områder. 

Det bliver en af de ting, vi kan drøfte, når vi i 2019 kommer rundt til medlemsmøder i hele landet. Her 

bliver der mulighed for alle medlemmer at være med – blandt andet for at give os input til, hvad I ønsker 

mindre af og hvad I ønsker mere af. 

2019 er også udnævnt til officielt år for arbejdsmiljørepræsentanter – det vil medføre forskellige initiativer. 

I første omgang har vi sat stress på dagsordenen til vores forårs seminar for tillidsrepræsentanter. 

Ny hjemmeside på vej 
Vi glæder os også til at få ny hjemmeside i 2019 – det bliver en gang i løbet af foråret. Her får vi nogle 

forbedrede muligheder for at præsentere os, så alle – både nuværende og potentielt nye medlemmer – kan 

finde inspiration, masser medlemsfordele, kontaktoplysninger og lignende. Også på hjemmesiden skal det 

være tydeligt, at det kan betale sig at blive medlem hos HK Trafik & Jernbane. 

Ferieboligerne – mange nyheder og forbedringer 
Som beskrevet i nyhedsbrevet i december så er der i 2018 sket mange spændende ting i forhold til vores 

ferieboliger – og vi fortsætter med forbedringerne i 2019. 

Først og fremmest glæder vi os til at præsentere et splinternyt ”Skovbo” feriehus ved Ebeltoft. Det går rigtig 

fint med byggeriet og der er allerede godt gang i bookingerne til 2019. Første anvendelse af boligen bliver i 

uge 16 2019, hvor det er vinderen af sommerkonkurrencen, Heinrich Hammersholt Petersen, der har 

fornøjelsen af ferieboligen.      



Vi har desuden sat penge af til etablering af en swimmingpool ved de to boliger i Provence, så man har 

mulighed for at blive kølet lidt af på de varme sommerdage. Vi tør dog ikke love, at den når at blive klar til 

denne sommer, men vi vil gøre hvad vi kan. 

Inden sæsonen i Provence starter, vil vi desuden gennemgå og forbedre begge boliger i forhold til fejl og 

mangler, herunder udskiftning på dele af inventaret så de fremstår i fin stand til den nye sæson.  

I Skagen har vi som nævnt i december gang i flere forbedringer. Udendørs får vi fjernet nogle træer og 

buske, etablerer et raftehegn (så man kan sidde i læ) og så omlægger vi nogle af fliserne. Indendørs er vi i 

gang med at udskifte køjesengene med almindelig senge og der bliver lagt nyt gulv i det samme værelse. I 

køkkenområdet har vi lysnet et par af væggene og fået nyt køleskab. Vi har derudover indkøbt en stor 

gasgrill, så man kan hygge på de lyse aftener. 

Det er i øvrigt også indkøbt gasgrill til det nye sommerhus ved Ebeltoft og vores sommerhus i Gedesby. 

Vi har lige været på tilsyn i Gråsten og her har vi også planer om nogle forbedringer. Bl.a. rens af stuegulv, 

bedre belysning i stuen, nyt sofamøblement (så der er plads til 6 personer) og renovering og vedligehold af 

træterrassen. 

I sidste nyhedsbrev fortalte vi om nogle af forbedringerne fra 2018 på Frederiksberg, i Paris, i Provence og i 

Skagen. Her kommer lidt supplerende: 

• Prag: Der er i starten af året blevet 
lagt nye gulve, kommet nyt køkken 
(se billede), investeret i nye møbler 
samt installeret nyt aircondition 

• Berlin: I sommer fik vi malet 
endevæggene i de to soveværelser 

• London I: Vi har desværre haft en 
vandskade igen efter den seneste 
renovering, men den er nu udbedret 
og lejligheden fremstår fin igen  

• Gedesby: I august er der kommet 
nye gulve i entre og på værelserne, 
samt etableret ny og større træterrasse (se billede) 

London II lejligheden er blevet solgt i oktober 2018. Det er der mange der har været kede af, men vi har 

været nødsaget til det i forhold til nye regler på området. Pengene bliver brugt til forbedringer i de øvrige 

ferieboliger, fx pool i Provence. 

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. 



Næste bestyrelsesmøde  
Er 05 februar. – Forslag mm er velkomne til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

HUSK vores AKUT nr 4276 2435 

HUSK du kan altid finde vores aktiviteter, referater og nyhedsbreve på HK t/j hjemmeside.  

Mange varme hilsener – vi er tilbage i februar med mange flere nyheder – Pas godt på jer 

selv og dine …  

              

Ulla – Carsten – Søren – Erik – Ena og Kate ( nyt billede på vej )    

 

 

 

 

   

    

 

 


