
Årsmøde Rådighedslønsforeningen 30.01 2020 kl. 12.00 
1 Valg af dirigent 

Søren bød velkommen og foreslog Dennis som dirigent 

Dennis konstaterede at mødet er lovlig indvarslet efter § 3 i vedtægten. Indkaldelsen udsendt 13. december 
2019 ( mail / FB / på hjemmesiden ) 

2 Referent og stemmetæller 

Dirigenten foreslår Carsten som referent. Mht stemmetællere afventer vi, hvis det bliver aktuelt. 

3 Bestyrelsens beretning 2019 v/Søren 

 Det har bla pga fyringsrunde i DSB, været et travlt år for bestyrelsen. 
 20 nye medlemmer ( Tjenestemænd ) + ca det samme overenskomstansatte. 
 Vi har pga ovennævnte lavet 3 kurser +  flere arrangementer. 
 Vi har gennemført alle kurser og arrangementer med ” Fuldt Hus ” + ofte venteliste, som vi fik 

klaret  
 Vi har fulgt vores Strategiplan for 2018 – 2021. 
 Vi har haft ca 374 personer på udflugt og kursus ( se senere ) 
 Vi har også i 2019 brugt vores FB side flittigt ( her og nu info ).  
 Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder.  
 Bestyrelsen er homogen – været den samme hele året. 
 Bestyrelsen fik i efteråret 1 føl ( Susanne Nørgaard) til hjælp ved bla kurser og IT mm 
 Vi har udgivet 9 Nyhedsbreve. 
 Vi har fået 4 nye Facebookvenner – nu 87 medlemmer   
 Vi forsætter med at indflette udvalg af nyheder fra Lone og Dennis ind i vores Nyhedsbreve.  
 Vi arbejder stadig med gennemgang omkring lister og Hjemmesiden. 
 Søren har deltaget i 6 bestyrelsesmøder i HK T/J.   
 Vi er samlet ca 200 medlemmer i FRS ( 40 Rådighedløn + Service )  
 Søren har deltaget i møde med afskedigede medlemmer i Feb 2019. 
  HUSK at bruge vores AKUT mobil 4276 2435 
 Al materiale ( Nyhedsbreve – kurser – udflugter ) ligger altid på HK T/J  hjemmeside under FRS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Aktiviteter for FRS i 2019 

 

Aktiviteter for kredsene - 2019 
 

 

 

Dennis spurgte om der er spørgsmål fra salen - beretning godkendes. 

 



Forventning er til 2020: 

 Desværre endnu en fyringsrunde i 2020. 
 Vi er klar, med samme pakke som i 2019 ( også for overenskomstansatte ) 
 Vi udvider antallet af arrangementer ifh til 2019, da vi nu også laver udflugter for Kredsene, hvor vi 

kan flytte medlemmer frem og tilbage mellem turene. 
 Der kommer mindst 3 kurser.  
 Vi arbejder pt med at forbedre HK T/J´s hjemmeside 
 Vore medlemslister er under revision. ( Hvem er hvad.)      

 

 

 

Arrangementer i 2020 for FRS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arrangementer for Kredsene i 2020 

 

 

4 Orientering om Regnskab 

Søren Andersen giver orientering om regnskab 19 og budget 20. 

 

Budget for 2019    30.000,00 kr  

Driftsudgifter                              33.648,84 kr 

91 % er brugt til medlemmerne. 

 

Budget 2020      37.500,00 kr 

 

 

5 Indkomne forslag 

Der er ikke kommet forslag fra medlemmer inden udløb af fristen - 24 januar 20. 

6 Valg af formand 

Dirigenten foreslår på Bestyrelsen vegne Søren Andersen- Er der andre forslag ? Ingen andre meldte sig så 
Søren er valgt 

 

 



7 Valg af bestyrelses medlemmer 

Dirigenten foreslår på bestyrelsens vegne genvalg til 

Erik Kvist og Carsten Enstrøm og Ena Byskov  

På vegne af bestyrelsen foreslås Susanne Nørgaard som nyt bestyrelsesmedlem efter Ulla, der udtræder. 

Hvis der er andre forslag, skriftlig afstemning hvor alle stemmeberettigede kan stemme på kandidater, og  
de med flest stemmer er valgt. Søren har stemmeseddel. 

Ingen andre kandidater, så alle er valgt/genvalgt 

8 Evt. 

Søren takker for valget både på egne og på bestyrelsen vegne 

Søren ville holde lille tale for Ulla og takke for arbejdet i bestyrelsen, men da hun ikke er tilstede bliver det 
udsat til næste gang vi mødes, og ønsker samtidig velkommen til Susanne. 

Søren takker dirigenten for arbejdet. 

Dennis går over i rollen som HK T/J formand og holder indlæg om fremtid mm 

Dennis orienterede om  

 HK/TJ’s indslusning i regionale afd i store HK. Emnet diskuteres grundigt og der forventes en plan 
for gennemførelse ved udgangen af 2020. 

 Forhold i Banedanmark og signalprojektet 
 Arriva’s budpolitik på jernbanestrækninger 
 Kommende overenskomstforhandlinger 
 Dennis ( Formand ) brugte en del tid på at fortælle om Afd 2 sommerhuse og Ferielejligheder  
 Feriehuse. Provence II sælges, Lissabon og Gråsten ryger til afd II, Berlin afventer dom om 

fagforeninger må have lejeboliger i byen. Der er ansat en person midlertidigt i sekretariatet  pga 
øget aktivitet indenfor feriehusområdet. 

 TJM, som vil stå for en containerby på ca 200 boliger,1 værelses, til ungdomsmedlemmer under 30 
år. Byen kommer til at ligge enten i Nordhavn eller på Amager.  

 

 


