
Referat af årsmøde i Rådighedsforeningen 26.01.17 på Viby Kro 

1. Valg af dirigent 

a. Søren bød velkommen og indstiller John L Nielsen som dirigent og da der ikke fremkom 

andre emner blev John valgt. 

b. John konstaterede at mødet er lovlig indvarslet efter § 3 i vedtægterne 

2. Referent og stemmetæller 

      a.    Dirigenten foreslår Carsten Enstrøm som referent og Flemming Borch og Søren Lynge som 

              stemmetæller – vedtaget. 

3. Bestyrelsens beretning 2016 

Søren gennemgik først Foreningens Formål og målsætning: 

• det er Foreningens mål at opfylde medlemmer på rådighedsløn og servicemedlemmers 

behov for aktiviteter, kurser, netværk og social fællesskab 

• vi skal skabe mest mulig værdi for medlemmerne 

• dette sker i samarbejde med kredsene og det centrale HK T/J 

 

Det har været et travlt år i bestyrelsen – og hvis vi selv skal sige det et jubel år… mange ting er 

lykkedes, bla er servicemedlemmerne kommet sammen med rådighedslønnerne. 

Vi har fortsat arbejdet med vores Strategiplan 2014-2016, og nu venter en ny 2017-2019 

Vi har brugt tiden på at planlægge udflugter og kurser og gennemført dem 

Vi har fulgt frikortsagen 

Vi bruger megen tid på at informere jer på nettet og FB 

Vi har i 2016 valgt at sætte jobannoncer ind på FB 

Vi har talt meget om fremtiden – og tilpasset Foreningen til nye tider…. 

Vi har fortsat udviklet vores FB hjemmeside og nyhedsbrev  

Vi har fortsat vores kulturelle medlemstilbud til teater og koncerter 

Vi har gennemført 3 udflugter (Folketinget - Nyborg og Køge) med overtegning, men alle kom 

med 

Desværre kun 1 kursus i A-kasse og Pension (pga mgl underviser) 



Ca 160 medlemmer har aktivt deltaget i vores aktiviteter, flere end i 2015 

Bestyrelsen har været den samme gennem hele 2016 

Søren har deltaget i 5 bestyrelsesmøder med HK T/J 

Vi har afholdt seminar med udvalgte kredsformænd 

Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder 

Vi har udgivet 11 nyhedsbreve (flere udgivelser end i 2015) 

Der er kommet ca 15 flere brugere på vores FB side – nu over 60 

Der er fulgt op på nyhedsbreve fra HK T/J og videreformidlet 

Vores medlemstelefon 4276 2435 benyttes jævnligt 

Vi har i 2016 fået 8 nye medlemmer på rådighedsløn så vi har i øjeblikket 42 medlemmer på 

rådighedsløn 

Vi har indtil d 25.01. 20176 fået 45 nye servicemedlemmer, der efter den nye beslutning har 

registreret sig – ud af 150. 

Vi tror det er rigtigt når vi skriver i bla nyhedsbrevene, at vi er din aktive bestyrelse og 

forening 

Forventninger til 2017 

Vi har for 2017 planlagt følgende tiltag og aktiviteter: 

Nytårstræf for 15 medlemmer d. 23.01 i HK huset 

Vi planlægger pt kursus i A-kasse og pension sammen med HK  

Kate og Ulla har flere forskellige kurser i støbeskeen 

Vi har aftaler omkring besøg på et krydstogtskib – vi venter bare på skibet for en dato 

(formentlig 30. april eller 11. maj) 

Vi arbejder på en Hop on – hop off tur (se København fra vandet og 1. sal) 

Udflugt ”Ud i det blå” – vi kender stedet og I kommer kun til at kun til at kende mødestedet… 

Sensommertur til september 

Juleudflugt mandag d 27. nov – sted kendes endnu ikke 



Vi skal forny vores strategiplan 2017 – 2019 

Vi skal videreudvikle vore elektroniske media 

Vi skal hurtigt revidere vores medlemslister 

Vi holder igen i 2017 8 bestyrelsesmøder (se vores hjemmeside for datoer) 

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen og da der kun var ros fra salen 

blev den vedtaget. 

4. Orientering om regnskab 2016 

       Søren gennemgik regnskab for – 16 og budget for -17 

Regnskab for HK Trafik/Jernbane Rådighedsforeningen 2016 

Samle regning nr 1 inkl Årsmøde                        9578.02 kr  * 

Samleregning nr 2 inkl Udflugt                            4150.97 kr    

Intern afregning Kursus i HK Huset                     2538.00 kr 

Samleregning nr 3 inkl udflugt Nyborg            14.995.20 kr 

Samleregning nr 4 Bestyrelsesm. o.l           1.253,27 kr 

Samleregning nr 5 inkl uds. til Servicem.           3.275,75 kr 

Samleregning nr 6 BB møde og drift               730,95 kr 

I alt            36.522,16 kr **                                             

  Budget                                                                    30.000,00 kr 

  Forbrug for meget                                                  6.522,16 kr *** 

 

*      Inkl 1000 kr i depositum for årsmøde 2017  

**    Revideret af HK Adm 1 – styrer vores regnskab  

*** Tilladelse fra Formandskabet 12 oktober 2016. 

        

 Budget 2017 

 Vi har fået 30.000 kr 

  

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet. Der blev spurt om hvor 

regnskabet for Køge udflugten figurerede. Søren svarede at turen var sponsoreret af 

Tryg Tjenestemændenes Forsikring, som skulle have deltaget, men måtte melde 

afbud i sidste øjeblik. Herefter blev regnskabet taget til efterretning. 



5. Indkomne forslag 

 Der er ikke kommet forslag fra medlemmer inden udløb af tidsfristen 

Bestyrelsen fremlægger ændring af Vedtægter som en konsekvens af at   

Servicemedlemmer nu er optaget 100% i Foreningen. Søren gennemgik ændringerne, 

som var udsendt inden mødet i et Nyhedsbrev. 

Forslaget blev vedtaget. 

6. Valg af formand 

 Dirigenten forslår på bestyrelsens vegne Søren Andersen. Hvis der er andre forslag vil 

 der blive skriftlig afstemning. Der var ingen andre kandidater så Søren er valgt. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Dirigenten forslår på bestyrelsens vegne genvalg til Ulla Hammelsvang – Kate 

Christensen – Erik Kvist – Carsten Enstrøm. Hvis der er andre forslag vil der blive 

skriftlig afstemning, hvor alle stemmeberettiget kan stemme på 4 kandidater, hvor 

de 4 med flest stemmer er valgt. Der var ikke andre kandidater så de 4 forsætter i 

bestyrelsen. 

8. Evt 

Søren takker for valget på egne og bestyrelsens vegne, og takker samtidig dirigenten 

for arbejdet. 

Samtidig benyttede Søren lejligheden til at opfordre medlemmerne til at bruge vores 

FB side og vores hjemmeside på HK T/J – masser af oplysninger.  

Brug og støt Tryg Tjenestemænd’s Forsikring og brug vores dejlige feriehuse og 

lejligheder. 

 

 

Ref Carsten Enstrøm 

 

 

 

 


