
                                                                

 

Årsmøde i Foreningen af Rådighedsløn og Servicemedlemmer 2020 samt 
rundvisning på KH. 
 

Kære medlemmer….. 

Der indkaldes jvf vores vedtægter til Årsmøde 2020 

Sted: Frk Barens Kælder - Helgolandsgade 8A, 1653 København ( 10 min fra KH ) 

Dato: 30 januar 2020 kl 12.00 ( se vedr rundvisning ) 

Deltagere og stemmeret: Både medlemmer på Rådighedsløn den 24 januar 2020 og 
Servicemedlemmer (som er medlem af HK Trafik og Jernbane) kan deltage og stemme. 
Desværre kan Seniormedlemmer ikke deltage i denne udflugt og møde.   
     
Tilmelding: Senest 06 januar 2020 til Søren. Alle rettidige tilmeldte vil få en bekræftelse.  
Mail til sorenandersenhk@gmail.com. Oplys om du er på Rådighedsløn eller Servicemedlem 
 
Rundvisning på Københavns Hovedbanegård. Sidste år blev vi desværre pga sygdom nød til at 
forkorte turen – derfor gentager vi denne rundvisning. Den starter kl 10.00 ved nedgangen til 
Reventlowsgade = politistationen.  
 
Oplys om du deltager i hele programmet – eller kun Årsmødet inkl frokost.  
 
Arrangement indeholder : 
Rundvisning  
Årsmødemøde inkl øl /vand 
Information fra HK T/J ved Dennis. 
Frokost inkl 1 genstand + kaffe/The 
 
 
 

 



FRK. BARNERS FROKOSTPLATTE 

Frk. Barners sildespecialitet med fedt, kapers og rødløg 
Æg og rejer med mayonnaise og rogn 

Rødspættefilet med citron og hjemmerørt remoulade 
Hjemmelavet hønsesalat med bacon og ristede champignoner 

Lune frikadeller med rødbeder og agurkesalat 
Flæskesteg af kamsteg med hjemmelavet rødkål 

Thise økologisk Vesterhavsost med radiser 

Vi har opkaldt vores restaurant efter og i respekt for Frk. Barner, den tidligere ejer af 
nærværende matrikel. Regitze Barner var en københavnsk adelsdame, der som 16-årig fik en 
kristelig vækkelse og efterfølgende viede sit liv til at hjælpe unge kvinder fra fattigdom, 
kriminalitet og gadens liv. Fra 1889 og frem til sin død i 1911 drev hun her i Helgolandsgade 8 
et værnehjem, Bethania, for mindre bemidlede kvinder. Hjemmet fungerede helt frem til starten 
af 70’erne.  

Restaurant Frk. Barners Kælder tager sit udgangspunkt i ovenstående periodes autentiske danske 
køkken. Med dette mener vi: De bedste danske råvarer, hjemmelavet mad - og rigeligt af den – 
samt traditionelle retter og tilbehør serveret i familiære og uhøjtidelige omgivelser. Altså mad 
som vor bedstemor lavede det, og øl og brændevin som vor bedstefar drak det. 

Ud over den udendørs terrasse og a la carte restauranten råder vi over et hyggeligt 
selskabslokale, der kan rumme op til 50 spisende gæster. Snak med tjeneren om ønskelig 
reservation til familiesammenkomster, julefrokoster, fødselsdage, firmaarrangementer osv. 

Vi ønsker dig velbekomme og en hyggelig stund i Frk. Barners Kælder. 

Der er selvfølgelig ikke egenbetaling for dette arrangement, men da foreningen skal betale for 
antal kuverter omkring 6 januar, beder vi om, at du evt melder fra så tidligt som muligt…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dagsorden ifølge vedtægterne:  
 
1 Valg af dirigent 
2 Referent og stemmetæller 
3 Bestyrelsens beretning for 1 januar 2018 – 31 december 2018 
4 Orientering om regnskab 2018 
5 Indkommende forslag (se senere) 
6 Valg af formand for 2019 (Søren E Andersen, modtager genvalg) 
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer (Erik, Ena og Carsten genopstiller)  
    Bestyrelsen opstiller – og anbefaler, Susanne Nørgaard som nyt medlem af bestyrelsen.  
8  Evt. 
I øvrigt henvises til foreningens vedtægter på vores hjemmeside.  
 
Vedr: Indkommende forslag, bedes disse sendt til formanden ( Søren – 
sorenandersenhk@gmail.com ) – ligeledes senest 06 januar 19. 
 
  
Vel mødt – vi glæder os til at se så mange af jer som muligt. 
Bestyrelsen for 
 
HK Trafik og Jernbane  

Foreningen af Rådigheds – og Servicemedlemmer 

   

Nuværende bestyrelse                                                        Bestyrelsen inkl vores føl – Susanne     

Erik – Ena – Carsten – Ulla og Søren og                                    Erik – Ena- Carsten – Susanne og Søren. 

vores Mascot - Odin                                          

 

 

 

 

 



 

 


