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Deres ret. Deres brev at Vor ret. Dato Telf. C. 400
F F ~ () F Fokat

De antages herved som trafikelev ved stats~,anerne fra den 16.august

d å at regne.

De bedes melde Dem på jernbaneskolen, Sølvgade 4o, København, samme dag

kl 8 for ~t gennemgå et kursus på oa l-~- måned, hvorefter De vil blive statione

ret på en landstation.

De må selv sørge for at skaffe Dem bolig i København.

Under opholdet på ,jernbaneskolen ydes der elever, der har deres hjem i

provinsen, en godtgørelse af 3 kr 25 øre pr dag ud. over den ordinære lænning.

•1. Et fripas og et kodenummerkort vedlægges.
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ANSÆTTELSESBREV

for traf ikmedhjælper ved statsbanerne

Jørn Brandbyge Liborliissen, Nørrebro

De ansættes herved som

traf ikassistent ved statsbanerne ___

fra den 1. sei,teinber j9’7o

Det tilkendegives Dem, at De ved denne ansættelse undergives de til enhver

tid for tjenestemænd i almindelighed gældende regler samt for denne stilling

særligt fastsatte bestemmelser, og at De som tjenestemand med trofasthed

og nidkærhed i overensstemmelse med det løfte, De har afgivet, skal opfylde

de pligter, som den Dem betroede stilling pålægger Dem.

~‘im~stenet i~r ofient1ige ~ ~r den ‘ 19
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Kære Banemedarbej der

Fra 1. januar 1997 skifter DSB bane status: Under det nye navn
Banestyrelsen bliver vi en selvstændig virksomhed under Trafik-
ministeriet - og adskilles dermed fra det Øvrige DSB.

Banestyrelsen vil varetage drift og vedligeholdelse af jernba
neinfrastrukturen samt køreplanlægning og trafikstyring. Derud
over skal Bane også stå for projektering, nyanlæg og ombygning
af baner.

Det betyder, at alle medarbejdere fortsætter i den nye Bane-
virksomhed - og for dig betyder det således, at dit fremtidige
ansættelsesområde er Ranestyrelsen samt DSB og Bornholmstrafik
ken. Dine løn- og ansættelsesvilkår vil være uændrede

Her fra Banestyrelsens start er en fly organisation for virksom
heden under opbygning: 1. januar træder en overordnet ramme,
der fastlægger de enkelte enheders ansvarsområde, i kraft. I
starten af det nye år vil du høre nærmere om den igangværende
proces, der i detaljer vil afklare organiseringen i enhederne.
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DSB bane Telefon Telefon direkte Telefax
Sølvgade 40 Opg E. 3314 0400 3315 0400, Lokal 13290 33140480
1349 København K. Lokal e-mail Intern

13290 Bfv@dsbbane.dsb.dk 14848
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Christian Christensen 29.02.2008
1-lørstørkervej 13
Benløse
4100 Ringsted
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Afsked efter ansøgning

Kære Christian

Tak for dit brev af den 14. februar 2008 hvori du søger din afsked for at gå på pensi
on. Du bevilges hermed afsked med pension fra din tjeneste ved Banedanmark efter
ansøgning med udgangen af maj måned 2008.

Jeg vil gerne sige dig tak for den tid, du har arbejdet i Banedanmark og ønsker dig alt
godt med din pensionisttilværelse.

Du afvikler ferie, AN og LJA i det omfang det er muligt inden du fratræder.

De særlige ferietimer, AN og UA som ikke når at blive afholdt, vil du få udbetalt med
din sidste løn fra Banedanmark, og feriekortet vil blive tilsendt.

Økonomistyrelsen fremsender oplysninger om din pensions størrelse.

Du skal den sidste arbejdsdag aflevere alle effekter og nøgler, der tilhører Banedan
mark.

Med venlig hilsen

Sektionschef
HR Service

HR Telefon Telefax Jourralnr. 5266
HR Service 82340000 8234 8012 121144-1301/mtk
Amerika Plads 15 Direkte rnsk@bane.dk CVR 18632276
2100 København 0 8234 2496 www.bariedanrnaikdk Side I
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Jørn Brandbyge Liboriussen
Vejlegårdsparken 92, 2 P’.
2665 Vallensbæk Strand

Tak for dit brev af 7. april 2008. Du bevilges hermed afsked med pension fra din tje
neste ved Banedanmark efter ansøgning med udgangen af december måned 2008.

Jeg vil gerne sige dig tak for den tid, du har arbejdet i Banedanmark og ønsker dig alt
godt fremover.

Du afvikler ferie, AN og UA i det omfang det er muligt i samarbejde med tjenestefor
deleren, inden du fratræder.

De særlige ferietimer, AN og UA vil blive udbetalt med din sidste løn fra Banedan
mark, hvis det ikke når at blive afholdt, og feriekortet vil blive tilsendt.

Du vil høre nærmere fra økonomistyrelsen vedr, din pension.

Du skal den sidste arbejdsdag aflevere alle effekter og nøgler, der tilhører Banedan
mark.

Med venlig hilsen

ristian Be tner
Sektionschef
HR Service

HR
Service
Amerika Plads 15
2100 København ø

Telefon
8234 0000
Direkte
8234 2920

Telefax
8234 8012

cpon@bane.dk
www.banedanmarkdk

Journalnr. 5386
171 146/cpon
CVR 18632276
Side i
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Afsked efter ansøgning

Kære Jørn
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