
Referat fra årsmøde i Rådighedslønsforeningen 28.01.2016 kl. 12.00. på Viby kro. 

Deltagere: Ole Gold, Claus Stenberg, Kaj Kreilgaard, Käte Hansen, Eva Nielsen, Erik 

Nørgaard, Erling Pedersen, Anette Godsk, Britt Wagner Pedersen, Bjørn Jensen, Dorte 

Hansen Tølløse, Susanne Høj Andersen, Helen G L Andersen, Søren Lynge Andersen, Dorte 

Hansen (Snekkersten), Lena Antoft, John Løvenskjold Nielsen, Flemming Bock (Gæst), Mette 

Kofoed (Gæst), Birte Østergaard Petersen (Gæst), Dennis A Jørgensen (Gæst), Søren E 

Andersen, Erik Kvist, Ulla Hammersvang, Carsten Engstrøm og Kate Christensen (Referent)  

 

Foreningens formand Søren Andersen bød velkommen til de fremmødte og gennemgik 

dagsordnen. 

Dagsorden i følge vedtægterne:    

1. Valg af dirigent. 

2. Referent og stemmetæller. 

3. Bestyrelsens beretning for 1 januar – 31 december 2015 

4. Orientering om regnskab 2015  

5. Indkommende forslag . 

6. Valg af formand for 2016 ( Søren modtager genvalg )  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.(Erik Kvist modtager genvalg). Ulla Hammelsvang og  

  Kate Christensen modtager nyvalg. Indtrådte i bestyrelsen i sommeren 2015.  

8 Eventuelt. 

Ad 1. Valg af dirigent 

 Søren Andersen forslog John Løvenskjold Nielsen til dirigent, hvilket blev vedtaget.  

John konstaterer at mødet mødet er lovlig indvarslet j. vedtægterne, paragraf 3, og dermed 

 beslutningsdygtigt.  

Ad 2. Referent og Stemmetæller (Stemmetæller blev ikke aktuelt) 

Dirigenten John foreslog Kate som referent, hvilket blev vedtaget. 

 

 



Ad 3. Bestyrelsens beretning 2015 ved Søren Andersen 

Her er oplistet et udpluk af de emner bliver der blev berørt – endvidere henvises til 

vedhæftet Powerpoint præsentation: 

 

Det er Rådighedsforeningens mål at opfylde medlemmer på Rådigheds - og 

Servicemedlemmer`s behov for aktiviteter, rådgivning og videreuddannelse 

 

Rådighedslønsforeningen vil, gennem skræddersyede løsninger og i samarbejde med 

kredsene og det centrale HK T/J, styrke medlemmerne, for i fremtiden at få en bedre 

pensionstilværelse eller tilbagekomst til arbejdsmarkedet. 

 Det har været det travleste år i vores bestyrelsesperiode, hvilket vi er glade for. Det viser at 

der er brug for foreningen. 

 Vi har fuldt Frikort sagen, som sagen står nu, er det kun BaneDanmark, der mister 

rettighederne til frikort. Sagen er ikke endelig afsluttet. Bestyrelsen følger sagen tæt.   

Vi har talt meget om fremtiden og servicemedlemmer, hvilket nu har medført til optagelse 

af foreningens første Servicemedlemmer: 

Som servicemedlem, får man følgende fordele: 

∗ Skal være medlem af HK T/J  

∗ Skal være registreret i Rådighedsforening, dette gælder medlemmer over eller under 

60 år. 

∗ Servicemedlemmer får hele servicepakken med undtagelse af faglig hjælp, hvor der 

henvises til Trafik & Jernbane. Servicepakken er: 

      Mulighed for at leje sommerhuse og lejligheder i Danmark og Europa 

      Mulighed for at have forsikringer i Tjenestemændenes forsikring.     

      Servicemedlemmer kan deltage i vore arrangementer, modtage nyhedsbreve og 

være medlem af vores lukkede gruppe på Facebook.      

Her er der oplistet nogle af vores arrangementer, aktiviteter, møder m.m. 

Vi har som noget nyt tilbudt medlemmerne teater mm, hvilket der har været stor interesse 

for 

Vi arrangerede 3 udflugter: Odense, Flensborg og juleturen til København, hvor vi bla. havde 

besøg fra tjenestemændenes fagforening og julefrokosten hos Gilleleje i Nyhavn,   



Vi l har gennemført  2 A-kasse/ Pension og vi måtte sætte ekstra kursus op. Der var 

desværre ikke opbakning til vores netværks kursus. Det vil vi dog forsøge med igen i 2016, 

da indholdet er vigtigt for dem der gerne vil i arbejde igen.  

Søren har deltaget i 5 bestyrelsesmøder hos HK T/J 

Vi har afholdt seminar med udvalgte Kredsformænd 

Det var året hvor en stor del af jer medlemmer kontaktede os. Det opfanger vi som et klart 

signal fra medlemmerne om, at foreningen har en vigtigt berettigelse.   

Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvor vi meget seriøst forholder os til diverse emner og 

har fingeren bestyrelsen har fingeren på pulsen.   

Vi har udgivet 11 Nyhedsbreve, hvor vi giver jer alle de vigtigste nyheder, og vores planer 

med udflugter og øvrige aktiviteter. 

Fortsat udviklingen af vores Facebook site, som nu tæller 50 medlemmer. Vi vil gerne have 

at endnu flere medlemmer tilmelder sig Facebook. Det er en lukket gruppe, hvor vi kan 

udmelde vigtige nyheder med det samme. Der er også mulighed for debat mellem 

medlemmerne.  

Ca 159 medlemmer har deltaget i en aktivitet  som vi har tilbudt. For nogle af vores 

aktiviteter har der været venteliste. 

Fra salen var der lidt snak om servicemedlemmer navnlig omkring forsikringer, hvis man ikke 

melder sig ind som servicemedlem. Konklusionen blev at det var et krav at have 

medlemskab. 

 Formandens beretning blev herefter taget til efterretning. 

Ad 4. Orientering om regnskab ved Søren 

Til orientering er Rådighedsforeningens økonomi placeret centralt i HK Trafik og Jernbane og 

godkendes i Brancebestyrelsen.  

 

 

 

 

 

 



Regnskab for HK Rådighedsforeningen 2015 

 Indtægter                                                                                                             Udgifter 

               

Budget 2015                                                                                  50.000 kr  

Nytårstaffel 2015 / Møde med Andreas HK huset (Intern afregning )         2.300.00 kr                         

Regning Årsmøde Viby Kro 2015               8.770,00 kr  

Regning Depositum Årsmøde 2016                                                                     1.000,00 kr 

Samleregning 1 af 23.3 15                1.782.00 kr 

Samleregning 2 af 24.5 15  inkl sommerudflugt Odense           12.613,33 kr  

Samleregning 3 af 01.1015 inkl udflugt Flensburg               5.203,58 kr 

Regnskab samarbejdsmøde RF bestyrelse 29.09 – 01.10.15               5.209.72 kr 

Samleregning 4 af 16.1215                 2.229,58 kr 

Samleregning 5 af 26.12 15                 3.945,50 kr 

Samleregning 6 af 31.12 15                   300,00 kr 

Kursus 21.10.15 HK Huset ( Intern afregning )               3.971,00 kr 

Extra kursus 16.11.15 HK Huset ( Intern afregning )                3.344,00 kr      

I alt udgifter                                               50.668.38 kr 

Budget 2016 er fast med et beløb på 30.000 kr. 

Her antal medlemmer fremadrettet og hvad er der i Pipeline  af arrangementer og 

aktiviteter:  

Pr 1/1. 2016 er vi 70 medlemmer på Rådighedsløn.  

Pr 1/7. 2016 er vi 31 medlemmer på rådighedsløn og et x antal servicemedlemmer. 

Vi har for allerede planlagt følgende i første halvår 2016 

28 januar : Årsmøde Viby Kro kl. 12.00 

29 Februar: Kursus i A-kasse og Pensionsforhold, se hjemmesiden  

17 Marts: Udflugt til det nye Drift center i København – lækker frokost og rundvisning på 

Københavns Hovedbanegård med Special Guide 



Maj  Sommer udflugt til den grønne bøgeskov og Nyborg inkl..     

Byvandring, Slots besøg og Cafefrokost på historisk cafe midt i Nyborg.  

Maj/juni Workshop i Netværk og brug af Vikarbureauer mm  

29 november – Juleudflugt til  ??? ,forslag modtages gerne. 

4 bestyrelsesmøder og 5 nyhedsbreve. 

Ad 5. Indkomne forslag 

Ingen 

Ad 6.  Valg af formand 

Dirigenten foreslår genvalg til den nuværende formand Søren Andersen. 

Søren blev valgt uden modkandidater, Søren takkede ja, hvilket udløste klapsalver i salen. 

Ad 7. Valg af bestyrelses medlemmer  

Dirigenten foreslår genvalg til Erik  Kvist. Samt nyvalg til Ulla Hammersvang og Kate 

Christensen. 

Erik, Ulla og Kate blev valgt uden modkandidater. Alle 3 takkede ja, hvilket endnu en gang 

udløste klapsalver i salen. 

Carsten Enstrøm er ikke på valg og kan ikke indgå i Bestyrelsen, men vil gerne hjælpe til. 

Hvilket bestyrelsen sætter stort pris på.  

A8  Evt. 

Søren takker for valget både på egne og på bestyrelsen vegne, og takkede ligeledes John 

Løvenskjold for dirigentrollen. 

Birte Østergaard Petersen beder om ordet, da hun har en varm hilsen fra Andreas Hasle som 

er formand iTrafik & jernbane Andres.. Han kunne desværre ikke deltage i dag, men ønskede 

os et godt møde og en god julefrokost. 

Et medlem foreslog at de 2 formandskandidater, Dennis A Jørgensen og Birte Østergaard 

Petersen, fik hver 5 min. hver til at fortælle om dem selv, og hvordan de så fremtiden hvis 

de fik formandsposten. 

Årsmødet blev herefter afsluttet, med en stor tak til alle fremmødte medlemmer og gæster. 

Alle deltagerne fik nu et veldækket julebord, hvor der blev hygget og talt livligt hen over 

bordene. 



 Referatet godkendt  

 

……………………………………                                                 ……………………………… 

Dirigent John Løvenskjold Nielsen                                          Formand Søren E Andersen 

Document med underskrift forefindes hos formanden  


