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Godkendt referat  
2.bestyrelsesmøde i Rådighedslønsforeningen HK/Trafik & Jernbane  
Torsdag den 13.3.2014 i Karlslunde 
 
Deltagere: 
 
Søren E Andersen (Formand) 
Erik Kvist 
Lene Vibeke Stampe 
Carsten W Nielsen 
Lotti Sørensen 
 
Ad 1. Endelig godkendelse af udkast til referat fra 1. bestyrelsesmøde 6.2.2014 samt 
aktivitetsliste 
Udkast justeres med de fremkomne bemærkninger og herefter godkendt.  
Udsendes sammen med førstkommende nyhedsbrev. 
 
Ad 2. Orientering fra formanden 
Søren orienterede om flg. emner: 

 Fra Branchebestyrelsesmøde 5-6.3.2014  

 Aktuelle emner der drøftes i HK/DSB regi 

 Medlemmer der snarligt vil tilgå / udtræde af RF 

 Orientering om HK-stat projektet DOF – image / ny struktur for HK / fastholdelse af 
medlemmer 

 Tjenestemænd på rådighedsløn må ikke aldersdiskrimineres: 
EU domstolen slog fast, at den danske tjenestemandslov aldersdiskriminerer 
tjenestemænd, der bliver afskediget med rådighedsløn. Moderniseringsstyrelsen har derfor 
udsendt nye retningslinjer, hvoraf det fremgår, at tjenestemænd fortsat skal have ret til 
rådighedsløn, selvom de fylder eller er fyldt 65 år. 

 RFs kursus i A-kasse, pensionsforhold og kompetenceudvikling – fra HK lyder stor ros til 
Carsten og Lene for deres indsats. 

 HK Trafik og Jernbane – Budget og regnskab:  

 HK Trafik og Jernbanes feriehuse 

 Arbejdsmiljørepræsentanter 
 
Ad 3. Økonomi v/Formanden 
Søren gennemgik budget og forbrug - Pt brugt 1000 kr. - blev taget til efterretning.  
 
Ad 4. Input til nyhedsbrev v/alle 
Flg. input til nyhedsbrev fremkom: 

 Referat fra 1.best.møde 6.2.2014 inkl. aktivitetsliste  

 Hvad er det der sker for de fleste af os, når vi bliver afskediget/går på rådighedsløn - både 
økonomisk og psykisk 

 Lønforsikring 

 Folder om Rådighedslønsforeningen, herunder introduktionsbrev til nye medlemmer 

 Kursus til efteråret om A-kasse forhold m v 

 Opdatering af hjemmesiden 

 Pænt farvel til afgående medlemmer 
 
Ad 5. Sommerseminar 
Sidste arbejdsseminar blev afholdt i september 2013. 
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Næste arbejdsseminar blev aftalt til 23-24.9.2014 med deltagelse af RFs bestyrelse samt 
relevante kredsformænd. Formålet er bla. at gøre status på året der gik samt planlægning af 
aktiviteter for det kommende år, herunder samarbejdet med kredsene. 
 
Ad 6. Gennemgang af aktivitetsliste, mener til drøftelse og beslutning 
Aktivitetslisten blev gennemgået og justeret med de fremkomne bemærkninger / beslutninger. 
Justeret liste vedlægges dette referat    ./. 
 
Ad 7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
Lotti:  

- Deltager i informationsmøde om efterlønsreglerne 21.3.2014 hos HK Hovedstaden. 
- Påpegede vigtigheden i at RFs hjemmeside ajourføres hurtigt. Søren tager kontakt til  

HK Trafik og jernbane som ”bestyrer” justering af hjemmesiden. 
Carsten: 

- Understregede at kurset den 2.4.2014 starter præcis kl. 09:00. Vigtigt aht det store pensum 
som vil blive gennemgået. 

Søren: 
- Det aftalte 3. bestyrelsesmøde 8.5.2014 ændres til 1.5.2014 i Fredericia – Lotti finder et 

mødelokale. 
 
Ad 8. Diverse 

 Vedtægter og formål for Rådighedslønsforeningen gennemgås på næste bestyrelsesmøde 
1.5.2014. 

 Drøftede antal af bestyrelsesmedlemmer i RF – enige om at nuværende antal (5) er 
passende. 

 
 
 
Referat: Lotti Sørensen 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


