
 

 

Kære medlemmer      
 

Vedhæftet er der et nyhedsbrev fra HK Trafik & Jernbane. Det er lidt langt, men nemt og overskueligt, så I selv 

hurtigt kan få et overblik over det lige netop I har lyst til at læse. 

Kredsbestyrelsen arbejder med mange ting, her er et par stykker af dem: 

I Baneteknik & Administrationskredsen har vi afholdt flere medlemsmøder – tak til jer, der dukkede op og deltog i 

snakken. Vi – tillidsrepræsentanter – glæder os altid til møderne, hvor vi kan snakke med jer i en anden kontekst end 

den sædvanlige. Det giver os utroligt meget.  

I slutningen af november tog kredsbestyrelsen på et samarbejdskursus/kredsbestyrelsesmøde. Vi var blevet enige 

om at vi trængte til at komme lidt ud af komfortzonen og stille os selv nogle spørgsmål, som vi ikke har tid til i 

hverdagen. Det endte bl.a. ud i at vi fik lavet et årshjul med fokus på opgaverne og en bedre fordeling af dem.  

Gert fra den gamle LKM, Strøm og Signal har valgt at stoppe i Banedanmark for at gå på pension. I den forbindelse vil 

jeg gerne sige ham mange tak for hans store arbejde som tillidsrepræsentant, hans måde at vende tingene på, hans 

gode humør og hans måde at holde fødderne på jorden, når vi andre blev lidt for flyvske. Du vil blive savnet. Rigtig 

godt otium, Gert. 

Som Dennis skriver i nyhedsbrevet, har vi været på TR-seminar den 26. og 27. marts. Det er altid meget givende at 

være sammen med andre med fælles interesser, og samtidig blive klogere på ting, som vi tager med hjem til jer.  

Vi kæmper stadig med sager af faglig karakter, men der begynder at komme flere og flere, hvor vi synes at ledelsen 

går over stregen, når vi taler om personaleledelse. Også sager hvor vi bliver lovet nogle ting, men når det så kommer 

til stykket, bliver aftalerne ikke overholdt. Måske er det fordi Banedanmark bliver presset mere og mere, både 

politisk og/eller økonomisk, vi ved det ikke, men vi kan have vores mistanke. Det skal dog ikke undskylde for dårlig 

ledelse. 

I kontorelever har før været ansat i HR i hele ansættelsesperioden og dermed har jeg været jeres tillidsrepræsentant 

i 2 år. Det er ændret til at i nu får tjenestested der hvor i bliver placeret i jeres uddannelse. Det kan have sine fordele 

og ulemper, men den største ændring for os er at jeres tillidsrepræsentant nu er den stedlige tillidsrepræsentant.  

I Signalsystemer og Infrastruktur – de 2 nye divisioner – er vi i gang med at bemande nye samarbejdsudvalg. Det er 

en større opgave og det betyder at vi skal have valgt nye tillidsrepræsentanter i nogle af de nye områder. Vi mangler 

tillidsrepræsentanter i hele Signalsystemer Divisionen – en i områderne OMO og Signal Projektorganisationen og en i 

Signal Drift og Sikring. I Infrastruktur mangler vi 2 tillidsrepræsentanter - en i Spor Øst/Vest og en i LKM og Strøm. Jeg 

kan ikke understrege nok betydningen af at HK er repræsenteret i samarbejdsudvalgene og blandt kollegerne. I april 

vil I, der er ansat i Signalsystemer og dele af Infrastruktur modtage en mail om valg af tillidsrepræsentant. Snak med 

mig eller Gerhard, eller en anden fra Kredsbestyrelsen, hvis bare der er en lille interesse i at være med til at tage 

ansvar for overenskomst, løn, arbejdsvilkår og hvad der ellers dukker op. Jeres kolleger har brug for jer. Der er ikke 

andre end en tillidsrepræsentant, ansat i området, der kan sidde i samarbejdsudvalgene og være med til at 

bestemme vores fremtid. Ganske vist skal man varetage alles interesse, når man sidder i samarbejdsudvalg, men 

hvem kender vores vilkår bedre end os selv. 

Kredsbestyrelsen ønsker jer alle et rigtigt godt forår – vi har spændende ting foran os. 

Anitta Kristensen, Jeanette Stærkjær, Anette Bargholz, Dorte Pilsgård, Gerhard Nielsen, Lars-Henrik Beck 

Hansen og Noreen Raza  


