
 

 

 

 

 

 

 

Referat fra Årsmødet  i foreningen af rådighedsmedlemmer og 

servicemedlemmer (FRS) 25.01.2018 i Nyborg 

 

Til stede: 20 medlemmer, Bestyrelsen, John L Nielsen (Dirigent), Lone Riis (Næstformand i HK) 

Sted: Central Caféen Nyborg 

Søren Andersen (Formand for foreningen), byder velkommen til alle de fremmødte.   

Orientering fra HK trafik og jernbane ved næstformand Lone Riis 

Lone skulle hilse fra formand Dennis Jørgensen, som ikke kunne være tilstede i dag. 

I relation til at DSB har meldt sig ind i Dansk Industri, arbejdes der på tilpasningsforhandlinger med 

overenskomsterne. 

Lige nu er det den kommende fyringsrunde, hvor der fyres 100 medarbejdere der fylder mest. HK arbejder 

på højtryk, for at påvirke vilkårene positivt for de ramte medarbejdere, og at være  nærværende og 

tilgængelige. 

Mandag den 29.01.18, skal alle medarbejdere være klar ved deres pc, da der mellem 8.00 og 08.30 kommer 

en email til de udvalgte. Der vil herefter være samtaler, hvor alle bliver tilbudt en bisidder. Herefter 

etableres caféer, hvor de berørte medarbejdere kan komme forbi og stille spørgsmål og få omsorg. 

Den 07.02.18 planlægges der informationsmøde i HK Huset, hvor HK Trafik og Jernbane, vil fortælle 

medlemmerne, hvad de kan gøre for at hjælpe dem videre. 

Der var stor medfølelse blandt medlemmerne på Årsmødet, som alle har været gennem en fyringsproces, 

og ved hvordan det føles. Skulle der komme nye medlemmer på rådighedsløn eller nye servicemedlemmer 

vil foreningen gøre hvad vi kan for at hjælpe og støtte. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1.Valg af dirigent 

2. Referent og stemmetæller 



 

 

3. Bestyrelsens beretning 2017 

4. Orientering om regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af formand 2018 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2018 

8. Evt. Herunder bestyrelsens forslag til strategiplan 2018-202 

 

Ad 1. 

John L Nielsen vælges som dirigent. John konstaterer at mødet er lovlig varslet efter § 3 i vedtægterne.  

Indkaldelsen til årsmødet er udsendt på mail den 17 december 2017, derudover via egen side på Facebook 

og Hk´s hjemmeside. Mødet erklæres dermed lovligt og beslutningsdygtigt. 

Ad 2. 

Dirigenten foreslår Kate som referent og Lone Riis og Søren Lynge som stemmetællere.  

Ad 3. 

Søren Andersen gennemgår beretningen, spørger herefter om der er spørgsmål fra de tilstedeværende. Der 

var ingen spørgsmål, så beretningen blev taget til efterretning og tages med på næste bestyrelsesmøde. 

Beberetning bliver lagt på HK trafik og Jernbanes hjemmeside under Foreningen af Rådigheds- og 

servicemedarbejdere (FRS). 

Søren efterlyser et ønske om lokaler som vi kan låne eller leje til billige penge. Det får vi brug for, når vi skal 

holde vores nye netværksmøder rundt i landet.  

Ad 4. 

Søren Andersen gennemgår regnskab 2017 og budget 2018. Vi har igen 30.000 kr. til at lave arrangementer, 

kurser m.m. Det er ikke foreningens ønske at bede om flere penge, men vil søge flere penge via andre. Vi 

gør hvad vi kan for at lave billige udflugter, der vil også være muligt at lave udflugter med delvis 

brugerbetaling. 

Ad 5. 

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 

Ad 6. 

John (Dirigent), foreslår på bestyrelsens vegne genvalg til Søren Andersen. Søren blev genvalgt som 

formand med klapsalver fra salen. 

Ad 7.  

John, forslår på bestyrelsens vegne genvalg til Erik Kvist, Ulla Hammersvang, Carsten Engstrøm og Kate 

Christensen Bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt med endnu flere klapsalver. 



 

 

Der blev spurgt indtil valgperioden, det kunne være ønskeligt at nogle kunne side i 2 år og andre i 1 år. 

Dette for at sikre, at der hele tiden sidder 2 erfarne bestyrelsesmedlemmer. Forslaget vil blive drøftet 

internt. Hvis det skal ændres kræver det en vedtægtsændring. Lige nu, beholder vi den nuværende 

valgperiode. 

Ad 8.   

Carsten, gennemgik strategiplanen 2018-2010. Der er ikke de store ændringer, men afspejler  vores 

målsætning og mission. Vores medlemsprofil og servicepakke er klart defineret. Et af vores fokusområder 

er at fungere som akut beredskab for kommende rådighedslønnere m.m.Strategiplanen vil også blive lagt 

ud på HK trafik og jernbanes hjemmeside under FRS. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer fra 

medlemmerne.       

 

 

Ad 8. forsat 

Lena Antoft udtrykte stor ros til bestyrelsen og deres arbejde. Vi siger tak for det. 

Søren siger herefter tak for god ro og orden, og slutter af med følgende bemærkning: 

TAK FOR VALGET fra hele bestyrelsen og ikke mindst : KOM forsat til vores arrangementer. 

Tak for i dag….. OG nu er der frokost. 

Dirigenten udtrykte skuffelse over ikke at blive nævnt med TAK for rollen som dirigent, Hvilket Søren 

hurtigt fik rådet bod på og takker dirigenten for flot arbejde.                      

 

 

 

 

  

 

  

  

   

 

 

 

 


