
  

Velkommen til et solrigt Nyhedsbrev nr  19 …….. 

 

Solen skinner og det ser endelig ud til at vi får lidt sommer….også i Rådighedslønsforningen.  

Bestyrelsen har holdt 2´ halvår´s første bestyrelsesmøde med mange ting på agendaen samt et nyt 

bestyrelsesmedlem… velkommen til Kate, som også er foreningens seneste medlem. Referat fra mødet 

ligger allerede på vores hjemmeside. 

 Kate Christensen  

Medlemmer er heldigvis ikke noget vi indtil nu i 2015 har fået mange af – det betyder jo at der er noget ro i 

vores kreds. Desværre hører vi rundt omkring at der nu benyttes andre måder at sige farvel til folk på end 

rådighedsløn….. 

Der har ikke været mange ord henover sommeren . Bestyrelsesmøde  har der ikke været , så informationer 

fra branche- bestyrelsen er ikke store…. Men så kan vi heldig selv komme med nogle rigtig gode nyheder 

samt en kedelig sag…. 

Og lad os få den overstået med det samme …. 

Inden for den næste måned forlader ca 25 medlemmer Rådighedslønsforeningen. 

De berørte  er nu nået til afslutningen af deres rådighedslønsperiode og det betyder samtidig, at du også er 

nået til afslutningen af dit medlemskab i rådighedslønsforeningen. 



Vi håber, at de tilbud du har modtaget i Rådighedslønsforeningen har hjulpet dig tilbage på 

arbejdsmarkedet, hvis det var dit ønske, eller at den rådgivning foreningen har stillet til rådighed, har gjort 

dig klar til en aktiv tilværelse på efterløn eller pension. 

Du ønskes alt held og lykke med din nye tilværelse. 

Vi håber du har haft glæde af Rådighedslønsforeningen og vil blive glad for en tilbagemelding fra dig – 

gerne  mail eller telefon 4276 2435 – gerne med et par ord om hvad vi har gjort godt og hvad vi kan gøre 

bedre. 

HK Trafik & Jernbane har også en landsdækkende seniorklub for medlemmer på efterløn, pension, og 

førtidspension . 

Klubben indgår i HK Danmarks seniorklubber og danner rammen om udflugter og møder for 

seniormedlemmer. Du finder seniorklubbens hjemmeside under HK Trafik & Jernbane – Seniorklubben). 

Her kan du bla finde mere om Seniorklubbens spændende aktiviteter. 

Vi håber du har lyst til at indgå i Seniorklubben (Se indmeldelseskriterier på Seniorklubbens hjemmeside) og 

glæder os til, at vi mødes igen. 

God vind frem over ønskes af Kate / Ulla / Lotti / Lene /Erik /Carsten og Søren…. 

OG DOG…. 

Bestyrelsen har været i Fakta og set deres slogan : vi vil så gerne have du bliver 5 min mere…. 

DERFOR har bestyrelsen egenhændigt besluttet, at du, hvis du skulle forlade os 1.9 og frem til 31.12 2015  

forsætter i Rådighedsforeningen frem til 31.12 2015 hvad angår mails fra os samt får mulighed for at 

deltage i vores kommende kursus, bestille teater med rabat ,udflugt OG julefrokosten på samme måde som 

før, og på lige fod som dem der stadig er medlem. Først til mølle… 

Årsagen er dels at vi har svært ved at sige farvel – men også har lovet jer at I kunne deltage i det  

kommende kursus om A-kasse – Pension mm ( se senere ). 

Dernæst har vi ikke brugt penge på 1 kursus i foråret og Odense-udflugten blev lidt billigere. 

Dette gælder dog ikke hvis du melder dig endelig ud af HK i Danmark …. 

Dette gælder kun for Rådighedsforeningen. 

SES VI …. Og siger ordenligt farvel….  

Teater og koncert… 

Vi har igen lavet en aftale med Kurt Sølund omkring et teaterstykke og Julekoncert i Holmens kirke. 

Teaterstykket er i skrivende stund udsolgt hos Kurt – men der er lagt et lille antal billetter til side til vores 

medlemmer – så det haster med at bestille via oplyste bestillingsside – se vedhæftet fil… og vær hurtig.  



Rådighedslønforeningen fremover ….. 

Som skrevet forlader 25 medlemmer os omkring 1.9 2015 hertil kommer 6 den 1 april 2016 næste år og 43 

personer 1 .7 2016. Så er der 26 rådighedslønner tilbage  - og der kommer nok ikke nye til  i større stil – 

Heldigvis… = ingen afsked af tjenestemænd.  

Hvad skal RF da efter 2017 ?? – bestyrelsen er gået i tænke Box for at kikke på muligheder.  

Du er velkommen til at sende dit ide til mig ( Søren ) og det vil indgå i vores arbejde.  

Kursus i Pension og A-kasse  

Vi lavede før sommerferien en rundskrivning om behovet for dette kursus, som gennem flere gange har 

kørt med succes. Kun 8 har henvendt sig. 

MEN vi tror at flere sidder med spørgsmål og ønsker svar – derfor har vi besluttet at lave endnu et kursus. 

Men denne gang uden Kompetenceudvikling, al fokus er på A-kasse – Pension – Lønsikring og med god til  

spørgsmål og svar.  

Vi arbejder med 2 datoér : den 8 – eller 21 oktober og på Københavns Hovedbanegård. 

Men stadigvæk afhænger det af tilmeldte og kursusunderviserne – men vi er villig til at gå meget langt ned i 

antallet deltagere. 

Mere følger… snarest muligt. 

Og vi skal på udflugter….     

Vi planlægger 2 udflugter, den første, den 1 oktober, hvor vi vil besøge et af vores medlemmer.  Hvem får I 

ikke at vide.  

Og så selvfølgelig vores årlige juleudflugt – også denne gang som det ser ud nu, til København den  24 

november.   

 

 

 

 



Fra vores Facebook-side… 

Jeg ar fundet en lille god bog der indeholder mange nyttige informationer om pension - ydelser mm / særlig 
for os over 60 år ( men andre kan også have glæde af noget af informationerne. Kik på bogen på internettet 
før du bestiller.  

 
Home Page | Faglig senior 

Home Page Description 

seniorhaandbogen.dk 

 

Alt for denne gang – men hold øje med postkassen og vores sidde på Facebook – for oplysninger 
og kursus og udflugter… 

Mange varme sommerhilsener – pas god på jer selv og jeres fagforening – HUSK samme er vi 

stærkere end alene….. 

Kate – Ulla – Erik – Carsten og Søren  

 

 

   

 

  

 

   



 

 


