
 

 

 

 

 

 

 
  SESENIORKSENIORKLUBBEN   

      November 2019 

 

Kære medlem  

 

Seniorklubben har afholdt generalforsamling den 9. oktober 2019, og bestyrelsen har færdiggjort 

det kommende års aktivitetskalender. Vi vedlægger aktivitetskalenderen for 2020 og en fortegnelse 

over den nye bestyrelses sammensætning. Endvidere vil bestyrelsen herved benytte lejligheden til at 

orientere om aktuelle emner. 

 

Frikortsagen 

 

Som bekendt tabte HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund ved Østre Landsrets dom af 

20. august 2019 sagen om inddragelse af frikortene for de pensionerede medarbejdere fra Bane-

danmark. HK Trafik & Jernbane har efterfølgende besluttet at anke dommen til Højesteret.  

 

Læs alt om frikortsagen på HK Trafik & Jernbanes hjemmeside. 

 

Link til frikortsagen: www.hk.dk/trafik-jernbane  

 

Ombytning af frikort 

 

HUSK: Hvis du stadig har et frikort, skal du huske, at du selv skal forny det, når dets gyldighedstid 

udløber. Fornyelsen skal ske i perioden efter den 1. oktober 2022 og senest den 30. april 2023. 

Har du ikke søgt om fornyelse senest 30. april 2023, vil muligheden for at få togkort som pensionist 

være bortfaldet.  

 

Trafik & Jernbane/Seniorklubbens hjemmeside. 

 

På den del af hjemmesiden, der omfatter Seniorklubben, er der indsat en boks ”Seniorklubben ori-

enterer”. I denne boks vil der løbende blive optaget aktuelle emner og vigtige nyheder, som kan 

være af interesse for medlemmerne. Vi vil anbefale, at du holder dig orienteret om nyheder og aktu-

elle emner på hjemmesiden. På hjemmesiden vil du som hidtil kunne finde bestyrelsens sammen-

sætning, Seniorklubbens vedtægter, aktivitetskalenderen og annonce om kommende aktivitet. 

 

Link til hjemmesiden: https://www.hk.dk/omhk/afdeling/hk-trafik-og-jernbane/seniorklubben. 

 

Seniorhåndbogen 

 

Faglige Seniorer udgiver hvert år Seniorhåndbogen for pensionister og efterlønsmodtagere. Her kan 

du læse alt om folkepension, pensionstillæg, helbredstillæg, boligstøtte, varmetillæg, ældrecheck, 

ældreråd, hjemmehjælp og meget, meget mere. 

 

Seniorhåndbogen kan også læses online på  

www.seniorhaandbogen.dk/om-faglige-seniorer/vi-har-mere-paa-hjerte/seniorhaandbogen/ . 

Når Seniorhåndbogen 2020 udkommer, kan papirudgaven bestilles på www.fagligsenior.dk.   

 

 

 

 



 

 

 

Ferieboliger 
 

Vær opmærksom på, at du som medlem af Seniorklubben har mulighed for at booke HK Trafik & 

Jernbanes ferieboliger. Er du forsikret i TJM Forsikring, er der et større udvalg af ferieboliger. Du 

får 20 % rabat, hvis du bestiller 14 dage før lejen påbegyndes. Dette kan kun bookes ved at ringe til 

Jernbaneferie, tlf. 3330 4616. 

 

Du skal være opmærksom på, at HK Trafik & Jernbanes ferieboliger er opdelt i 2 grupper. Den ene 

gruppe er de ferieboliger, som HK Trafik & Jernbane selv ejer, og det kræver kun, at du er medlem 

og kan oplyse et medlemsnummer. 

  

Den anden gruppe ejes af forsikringstagerne i TJM Forsikring, Interesseforeningen. For at leje disse 

ferieboliger skal du tillige være forsikringstager i TJM Forsikring og kunne oplyse et policenum-

mer. 

 

Link til ferieboliger: www.hk.dk/omhk/afdelinger/trafikogjernbane/medlemsfordele/jernbaneferie. 

 

Jernbaneferie kan også findes på Facebook.  

 

Henvendelser til Jernbaneferie kan både ske pr. tlf. 3330 4616 eller på mail: jernbaneferie@hk.dk  

 

Forsikringer 

 

Er du forsikret i TJM Forsikring (Tjenestemændenes Forsikring), kan dine voksne børn også blive 

kunde, dvs. kan vælge præcis de samme gode forsikringsdækninger som dig og får samtidig også 

adgang til de samme attraktive fordele.  

 

Link til TJM Forsikring: www.tjm-forsikring.dk  

 

Har du spørgsmål om forsikringer, så ring 7033 2828 eller skriv tjm@tryg.dk   

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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OBS   Adresseændring, ny/eller ændret e-mailadresse eller 

telefonnummer bedes meddelt Seniorklubben v/ Knud: 

Mail: knud.mik.seniorklub@gmail.com  -  telefon 2511 3381 

 


