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Referat fra 
3.bestyrelsesmøde i Rådighedslønsforeningen HK/Trafik & Jernbane  
Torsdag den 1.5.2014 i Fredericia 
 
Deltagere: 
 
Søren E Andersen (Formand) 
Erik Kvist 
Lene Vibeke Stampe 
Lotti Sørensen 
 
Ad 0. Bemærkninger til referat fra 2. møde i RF 13.3.2014 
Ingen bemærkninger 
 
Ad 1. Orientering fra formanden 
Søren orienterede fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i Trafik og Jernbane 26.4.2014 
* Økonomien i Trafik & Jernbane kunne være bedre, hvorfor diverse tiltag er iværksat: 
   - Revideret budget for 2014 + 2015 er udarbejdet mhp at nedbringe omkostningerne.  
   - Herunder er medarbejderstyrken i Trafik & Jernbane sekretariat reduceret med 2 personer,  
     hvilket giver færre ressourcer til kredsene, herunder RF.  
   - Besparelser er indarbejdet i 2015 budgettet 
   - Budget til RF forblev uændret for 2014 og 2015. 
   - For kredsene betyder reduceringerne bla at bidrag pr medlem bliver skåret ned og flere 
     opgaver lægges ud i kredsene. 
   - RF og Seniorklubben bibeholdes. 
   - T/J skifter revisionsselskab til samme selskab som HK stat 
* Medlemsantallet i HK Trafik & Jernbane er desværre stadig faldende (pr 1.8.2014 har T/J mistet 

39  medlemmer)  
*Ny strategi for T/J og dermed også for RF igangsattes – arbejdet går i gang efter sommerferien –  
   udvalg er nedsat.  

   
Ad 2. Økonomi v/Formanden 
Søren gennemgik budget og forbrug - Pt forbrug på ca. 3.500 kr. til møder, frimærker og kalendere 
ud af budgettet på 40.000 kr. - blev taget til efterretning.  
 
Ad 3. Input til nyhedsbrev v/alle 
Flg. input til maj nyhedsbrev fremkom: 

 Medlemsmøder fastlagt til maj og oktober 2014 

 Revideret aktivitetskalender 

 Spørge medlemmerne hvad de ønsker af arrangementer 
 

Ad 4. Sociale arrangementer 
Erik og Lotti gav status på sommerudflugt til ”den gamle by” i Århus ( turen blev gennemført 
17.6.2014 i høj sol og med 25 medlemmer). 
 
Søren gav status på muligheder for efterårsudflugt i oktober 2014.  

 Folketinget, med rundvisning ”af en kendt person” – 1.prioritet 

 Evt. lufthavnen inkl. rundvisning 

 Evt. Fredensborg inkl. rundvisning 

 Evt. Frederiksberg slot inkl. foredrag og rundvisning  
 

Afventer endelig beslutning af sted og dato efter sommerferien. 
 



2 
 

 
Ad 5. Medlemsmøder forår og efterår 
Søren gav status på lyttemøder – desværre få tilmeldinger p.t. 
Lyttemøde planlagt til 21.5 2014 i Århus – RF holder medlemsmøde samme dag og sted – det 
afventes om lyttemødet afholdes. Søren vender tilbage når T/J er kontaktet.  
 
Ad 6. Kurser 

 Lene er fortsat tovholder. 

 Evalueringsskemaer fra kurset 2.4.2014 – 4 stk. modtaget – meget positive 

 Fastholder næste kursus 25.9.2014 i Jylland (samme indhold, samme eller tilsvarende 
undervisere) – sted findes og undervisere kontaktes – Lene tager initiativ. 

 Kurser for yngre medlemmer: Kurset 25.9.2014 tilpasses til målgruppen af yngre 
medlemmer 

 Brug det netværk RF giver dig – bla udveksling af mail-adresser 

 Materiale til kurset 25.9.2014 skal etableres – afsætte plads til egne notater i materialet. 
 
Ad 7. Arbejdsseminar 23-24.9.2014 for bestyrelsen og relevante repr. fra kredsene 
Søren gav status på deltagere – evt. flytte dato så større deltagelse opnås. 
Arbejdsseminaret er efterfølgende fastlagt til 1-3.10.2014 inkl. bestyrelsesmøde. Søren er 
tovholder. 
 
Ad 8. Behovsundersøgelse 
Udsat. 
 
Ad 9. Strategi for RF 2015 og 2016 
Drøftes på næste bestyrelsesmøde 21.8.2014 (have udkast klar til drøftelse med kredsene på 
arbejdsseminaret primo oktober 2014). Søren sender skema til inspiration. 
 
Ad 10. Gennemgang af aktivitetslisten  
Aktivitetslisten blev gennemgået og justeret med de fremkomne bemærkninger / beslutninger. 
Justeret liste vedlægges dette referat. ./. 
 
Ad 11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
Lene: 

- Meget tilfreds med det afholdte kursus 2.4.2014 
Søren: 

- Er der andre områder hvor RF kan servicerer sine medlemmer? – skrives på aktivitetslisten 
 
Ad 12. Diverse 

 Evt. nyt bestyrelsesmedlem: Drøftet – Carsten Enstrøm indgår i bestyrelsen 

 Evt. bestyrelsesmøde i juni 2014: Skønnes ikke nødvendigt 

 Bemærkninger til udkast til ”God dag – og Farvel breve”: Bemærkninger til de fremsendte 
udkast sendes til Lotti, som justerer til. 

 
Referat: Lotti Sørensen 
 


