
Referat fra årsmøde i FRS 2019 kl 12:00 på Karla 

 
Søren bød velkommen på Karla som var et nyt sted at afholde årsmødet. Endvidere var der igen 

som noget nyt lagt materiale ud på bordene ligesom maden efterfølgende bliver serveret ved 

bordene. Alt i alt mente Søren at det var et godt bevis på at vi var unge, friske og nytænkende i 

bestyrelsen ….. 

Orienterede om at det kun var medlemmer på Rådighedsløn/Servicemedlemmer der har 

stemmeret på mødet. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Mette Kofoed  – vedtaget . 

Mette konstaterer at mødet er lovlig indvarslet efter § 3 i vedtægterne 

2. Referent og stemmetællere 

Dirigenten foreslår Carsten som referent og Dennis og Søren Lynge som stemmetællere – 

vedtaget. 

 

3. Bestyrelsens beretning 2018 

Det har bla pga en fyringsrunde i DSB været et travlt år i bestyrelsen. Vi har fået 23 nye 

medlemmer (Tj-mænd) og ca det samme overenskomstansatte. Vi valgte også at tage hånd om de 

overenskomstansatte i deres opsigelsesperiode på mellem 3 - 6 måneder og tilbød dem kurser og 

udflugter i perioden. 

Vi har pga ovennævnte lavet flere kurser + arrangementer, alle fuldt udsolgt . 

Vi har fulgt vores strategiplan for 2018-2020 og vi har fulgt frikortsagen tæt 

Vi har haft ca 237 personer på udflugt og kursus 

Vi har brugt vores FB side flittigt til her og nu info og i øvrigt fået 13 flere FB venner – nu 83 

medlemmer 

Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvis sammensætning har været den samme hele året. 

Bestyrelsen fik i foråret et ’føl’ , Ena Byskov, til hjælp ved bla kurser og IT 

Vi har udgivet 9 nyhedsbreve, hvori vi nu er begyndt at indflette nyheder fra Lone og Dennis  

Pigerne og Carsten er startet gennemgang omkring lister og hjemmesiden 

Søren har deltaget i 5 bestyrelsesmøder i HK T/J + møder i Politisk udvalg. 

Vi er samlet ca 200 medlemmer i FRS (41 Rådighed + Service) 

Husk at bruge vores AKUT mobil: 42762435 



Alt materiale (nyhedsbreve – kurser – udflugter ) ligger altid på HK T/J 

Afholdte aktiviteter 2018 

• Årsmøde 

• Temamøde – Knudshoved (nye medlemmer) 

• Temamøde – Htå 

• 3 kurser ( 2 x A-kasse + 1 x ”Tip til at komme tilbage på arbejdsmarkedet”) 

• 1 tur Ud i det Blå – Næstved 

• 2 x Stenbroens Stemme (Vesterbro) 

• 1 x Folketinget 

• 1 Juletur inkl byvandring i indre København 

 

Mette spurgte herefter om der var spørgsmål fra forsamlingen til beretningen. Det var der ikke, så 

den blev godkendt. 

Forventninger til 2019 

Søren orienterede om forventningerne til 2019, og  måtte erkende at der nok kom endnu en 

fyringsrunde i 2019 , måske meget snart. 

Vi udvider antallet af arrangementer ifht 2018, da vi nu også laver udflugter for Kredsene, hvor vi 

kan flytte medlemmer frem og tilbage mellem turene 

Der kommer mindst 3 kurser – Ena er ny manager 

Revisionen af vores medlemslister fortsætter 

Næste Nyhedsbrev kommer ca 1 feb med referat fra dette møde og billeder + stof fra Dennis og 

Lone. 

Følg Breaking News på Facebook – gå ind på :  

HK Rådighedslønsforeningen –  og anmod om medlemskab, lukket gruppe. 

Aktiviteter 2019 – FRS 

  Dato Tid Sted Forventet antal 

Årsmøde  24.01 10:30 KH 40 

Opfølgning Stenbroen 29.04 15:30 KH 30 

(FRS + Kredse) 

Byvandring FA 06.05 15:30 FA 30 

(FRS + Kredse) 

Ud i det Blå  06.06 09:30  30 

Byvandring Chr-havn 30.09 15:30 KH 30 



Juletur  05.12 12:00 ?? 30 

Temamøder og kurser: afhænger af situationen i DSB mfl. 

 

Aktiviteter 2019 – for kredsene 

  Dato Tid Sted Antal 

Opfølgning Stenbroen 29.04 15:30 KH 30 

(Kredse + FRS) 

Byvandring FA 06.05 15:30 FA 30 

Kredse + FRS) 

Byvandring Chr-havn 23.09 15:30 KH 30 

Folketinget   Nov 15:30 KH 30 

Julevandring i det gl Kbh 03.12 15:30 KH 30 

 

4. Orientering om regnskab 2018 – budget 2019 

Budget for 2018  30.000,00 kr 

Driftsudgifter  32.553,78 kr 

Driftsunderskud (ok fra HK T/J)   2.553,78 kr 

7% er benyttet til medlemspleje 

Budget 2019   30.000 kr 

 

5. Indkomne forslag 

Intet modtaget 

6. Valg af formand 

Dirigenten foreslår på bestyrelsens vegne Søren Andersen – og da der ikke var andre kandidater er 

Søren genvalgt. 

7. Valg af bestyrelse for 2019 

Carsten Enstrøm, Ulla Hammelsvang og Eriks Kvist ønsker at fortsætter. Dirigenten forslå genvalg 

til de 3 – genvalgt. 

Kate ønsker pga nyt job at udtræde af bestyrelsen, som i stedet indstiller Ena Byskov som nyt 

medlem – valgt. 



 

8. Evt 

Søren takker for valget på egne og bestyrelsens vegne og takker samtidig bestyrelsen for det gode 

arbejde der er lagt i 2018. Og tak til Kate for sin uvurderlige indsats i  bestyrelsen og overbringer 

en lille erkendtlighed. 

Dennis ønsker også at sige tillykke med valget til bestyrelsen og takker for det flotte arbejde i året 

der er gået. 

Søren siger tak til HK T/J sekretariatet for støtte og hjælp og takker Mette for udførelse af hvervet 

som dirigent, hvor det lykkedes at holde god ro og orden. 

 

København den 25.01 2019 

 

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

Carsten Enstrøm   Mette Kofoed 

Referent     Dirigent  

 

 

 

 


