
 

 

Sommernyhedsbrev 26 fra Rådighedslønsforeningen mf.  
 

Velkommen til 1´halvårs sidste nyhedsbrev. Vi i bestyrelsen syntes vi har nået og lavet mange ting det 
første halve år – kurser og flere udflugter. Den 1.7 forlader ca 30 medlemmer os, deres rådighedsløn slutter 
og vi håber I vil fortsætte i HK Trafik / Jernbane som Servicemedlemmer og dermed stadig få glæde af alle 
de tilbud ( Servicepakken inkl vore kurser og udflugter ) til et lille beløb pr. mdr.  

Vi har fået 3 nye medlemmer – velkommen til jer – kik på hjemmesiden på Facebook og HK T/J´s 
hjemmesiden under Rådighedslønsforeningen…. 

Hvad efteråret bringer må vi se, vi blev jo skåret ned i økonomi ifh til antal medlemmer ( fair ) så det der pt 
er råd til er vores julearrangement og måske en lille udflugt. Her kan brugerbetaling komme på tale. Lad os 
se hvad tiden bringer – vi er til for jer og kæmper for jer socialt….        

Vi ønsker jer en rigtig god sommer – med mange oplevelser og måske et nyt arbejde med nye kollegaer… 

Lad os komme i gang med nyhederne…. 

Vores nye formand og næstformand er kommet godt fra start…. 

Jeg skal love for at Dennis og Lone har travlt og kommet flot over stepperne, til glæde for os alle samme… 

tab nu ikke pusten. Dejligt at se jeres store iver for os medlemmer…. 
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Udflugt til Nyborg… 

Den 26 maj mødtes vi 28 medlemmer på Nyborg st. for at se det, mange, som af os aldrig ikke rigtigt havde 

set – Nyborg. Ofte gik turen fra stationen med bussen til Knudshoved.  

Vi fik først en spændende rundtur i byen med guide – for at ende på Nyborgs ældste traktørsted – 

Centralkafeen hvor Lotte og hendes personale ventede med en buffet – hjemmelavet. Men inden den 

kunne indtages havde vi indlagt en lille overraskelse – vi havde formået John fra Ørbæk Bryggeri  til at 

komme og lave ølsmagning samt fortælle om øl og Ørbæks historie. Øl mm blev da også serveret til maden. 

Bla nogle øl brygget som i gamle dage til byens sejlskibe …. Tiden før færgerne. 

Efter frokost fortsatte vi til Nyborg slot og hørte historien og så dele af slottet…  

Her et pluk af billeder fra dagen – tak til alle…. 

 

 

 

Virkeligt et besøg vær, hvis I kommer forbi…. Alt er hjemmelavet.  

 

 

 

 

 



Lidt nyt der har været på vores Facebookside 

Rådighedsforeningen gav både Andreas og Birthe et gavekort til en middag for 2 personer i afskedsgave ….. 

Kære Søren 

tak for hilsen ved min reception 
og tak for godt samarbejde - jeg har været meget glad for din indsat og støtte 

Fruen og jeg vil nyde en aften ude - tak for det 

hils Rådighedslønsforeningen mange gode medlemmer og især 'tillidsrepræsentanter' 

kærlig hilsen Andreas 

 

Kære Søren 

Hermed vil jeg gerne sige dig og Rådighedslønsforeningen tusind tak for det dejlige gavekort til en 
romantisk middag, jeg fik af jer i forbindelse med min afsked fra HK Trafik & Jernbane – dét vil jeg nyde 
sammen med min søde mand. 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at sige tusind tak for samarbejdet med dig og resten af 
Rådighedslønsforeningen, medlemmer og bestyrelse. 

KH Birthe  

 

POLITIKERNE SKYLDER BEFOLKNINGEN EN BEDRE JERNBANE 

14. juni 2016  |  Trafik og Jernbane  |  Flemming Bock  

- Lige nu i denne uge forhandles Togfondens fremtid – og dermed jernbanens skæbne 
de næste mange år. Vi håber for alle parter på Borgen, at der nu tages ansvar og skabes 
langsigtede muligheder og arbejdsro til at få hævet jernbanestandarden op på et 
ansvarligt niveau.  

- Hvis ikke der lægges op til forbedringer, så vil fjernbusmarkedet på tværs af landet ekspandere, på bekostning 

af økonomien i jernbanen, og for hver dag der går, spildes der penge på at holde liv i gammelt materiel og 

infrastruktur, siger Dennis A. Jørgensen, formand for HK Trafik & Jernbane. 

- Men desværre søges de helt nødvendige investeringer, som er forankret i Togfonden, sløjfet alene fordi, den er 

skabt under den tidligere regering. At der mangler ”oliemilliarder” er en meget dårlig undskyldning, fordi det kun 
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vil koste 200 mio. kr. årligt at dække det eksisterende hul i finansieringen. I bund og grund drejer det sig om, 

hvorvidt der er politisk vilje eller ej til at sikre, at kvaliteten er på skinner. 

- Og der er i den grad brug for mere driftssikkerhed, bedre kapacitet, elektrificering og nyt togmateriel som svar 

på IC 4 skandalen. Både medarbejderne og passagererne fortjener bedre og ikke mindst en jernbane, som 

hænger sammen med den øvrige trafik (fly, busser, lokaltog).  

- Og så vil jeg kraftigt anbefale, at man fremrykker bygningen af en ny Storstrømsbro til 2021, til erstatning af 

den nedstyrtningstruede fra 1937. Det giver heller ingen mening at åbne Femern-forbindelsen, før der er sikret 

en elektrificeret dobbeltsporet jernbaneforbindelse over Storstrømmen. Man kan finansiere dette ved at 

udsætte Vejle Fjord Broen, som alligevel ikke har den helt store opbakning. 

- Og så et hjertesuk på vegne af rigtig mange togrejsende; vi trænger til et servicekoncept, der sikrer 

passagererne vådt og tørt på de lange strækninger. Det er uholdbart, at passagerer i strandede tog ude på 

strækningerne har måttet gribe til selvtægt under tropelignende forhold og nødåbne døre for at få frisk luft og 

skaffe sig vand. 

- For tiden retter passagererne deres frustration og vrede mod DSB og Banedanmark – og desværre også frontalt 

over for menige medarbejdere, som er uden ansvar i den akutte krise. En krise, der grundlæggende er skabt af 

politisk passivitet og uansvarlighed over en lang årrække. Det er bare så utroligt vigtigt, at investeringerne 

kommer i gang nu, fastslår formanden for HK Trafik & Jernbane. 

- Man skulle ikke tro, at togpassagererne havde stemmeret i Danmark, sådan som regeringen og det meste af blå 

blok forholder sig til dette kaos på jernbanen. Undervejs i en togkrise med manglende eller stærkt forsinkede 

togafgange, lange ventetider og informationssammenbrud retter disse partier nu deres fokus på, hvor meget 

motorvej man kan få ud af at spare på jernbanen, og det er uholdbart. 

- Heldigvis kræver nedlæggelse af Togfonden, at Dansk Folkeparti løber fra deres del af ansvaret for jernbanens 

fremtid. Og det ville virke som ualmindelig ”bad timing”, så mon ikke der kan findes en løsning, så vi får den 

jernbane, hele Danmarks befolkning fortjener, slutter Dennis A. Jørgensen. 

Flere spurgte omkring pension efter rådighedsløn… 

Da vi i bestyrelsen ikke er tillidsmandsuddannet – henviser vi altid til jeres egen kreds – dog fik vi vores ven 

til at lave et svar – når Rådighedslønnen slutter…  

Se også vores hjemmeside hvor materiale fra vore kurser i A-kasse og Pensionsforhold ligger.  

Vi håber at vi kan samle mm til et kursus i efteråret….  

 

 
John Løvenskjold Nielsen man tager din pension delen den med timesatsen ca 110) som kan findes 

på A-Kassen hjemmeside det giver et antal timer du ikke får dagpenge for resten får du så dagpenge 

for eksempel med ca tal du får 110000 i pesion det giver så 1000 timer du ikke får dagpange for 

resten lig 1924 minus de 1000 lig 924 timer får du så dagpenge for lig ca 17700 x 12 mdr delt med 

1924 gange med 924 timer som så deles over de 12 måneder det her er ca tal A-Kassen kan lave den 

rigtige beregning 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/john.l.nielsen?fref=ufi
https://www.facebook.com/john.l.nielsen?fref=ufi


 

 

 
 

HK Trafik&Jernbane 
9. juni kl. 18:22 

Den politiske verden var ikke sene til at fange interesse for formandens udmelding om i går om 
Togfonden og problemerne med den nuværende køreplan. 

Formanden har i dag haft et godt møde med Transportordfører Rasmus Prehn (S), hvor 
udfordringerne blev drøftet. 

HK Trafik&Jernbane 
31. maj kl. 09:32 

Nyd sommeren i Skagen, og andre steder …. 
Besøg vores dejlige huse og ferielejligheder. Ring til Jernbaneferie på 33304613 eller kik på nettet for info 
og bestilling og få en god pris på en eller flere uger. 

Alt for denne gang – pas god på jer selv og dine…. Vi ønsker god sommer, vi er tilbage midt august, med 
mindre spændende ting sker……. 

Din aktive bestyrelse   

Ulla – Kate– Carsten – Erik og Søren  
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