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Referat fra 
4.bestyrelsesmøde i Rådighedslønsforeningen HK/Trafik & Jernbane  
Torsdag den 21.8.2014 i Fensmark 
 
Deltagere: 
Søren E Andersen (Formand) 
Erik Kvist 
Lene Vibeke Stampe 
Lotti Sørensen 
Carsten Enstrøm 
 
Ad 1. Bemærkninger til referat fra 3. bestyrelsesmøde i RF 1.5.2014 
Ingen bemærkninger 
 
Ad 2. Orientering fra formanden 
Søren orienterede, at der ikke har været mange aktiviteter hen over sommerferien, men 
orienterede om flg. emner 

 Møde afholdt mellem Trafik & Jernbanes sekretariat og kredsene om fordeling af opgaver 
efter at sekretariatet er reduceret med 2 personer. 

 Overenskomst 15 (OK 15). Arbejder hen over sommeren på at færdiggøre ønsker fra T/J, 
som vil indgå i HK stats indstilling til HK. T/J har overordnet flg. ønsker: 
- Mere i løn 
- Mere i tillæg 
- Mere ferie. 

 DSB tilbagekalder opsigelser af tjenestemænd – drøftede forhold mellem RF og de 
tilbagekaldte medarbejdere. 

 Kommende møde i Branchebestyrelsen (BB) – Søren deltager 
 

Ad 3. Økonomi v/Formanden 

 Specificeret budget og regnskab pr 19.8.2014 var udsendt inden mødet. 

 Budget 54.379 kr. – forbrug ca. 11.000 kr. (pr 19.8.2014) 

 For at leve op til gældende revisionsforanstaltninger skal der fremover udfyldes en blanket 
fra T/J sekretariat ifm udlæg.  

 
Ad 4. Input til 8.nyhedsbrev for september v/alle 
Flg. input fremkom: 

 Referat fra 4.bestyrelsesmøde 

 Efterårstur 

 Kursus 25.9.2014 

 Orientering fra BB i september 2014 

 ”Hørt på gangen” 
 
Ad 5. Sociale arrangementer 
Erik og Lotti gav status på oplæg til efterårsudflugt og flg. blev fastlagt:  

 1.prioritet er folketinget, med rundvisning af ”en kendt person” – Søren forhører sig hos 
Trafikministeren (Pt udskudt til foråret – pga. af travlhed hos ministeren) 

 2.prioritet er folketinget, med rundvisning  

 3.prioritet DR 

 4.prioritet Christiansborg slot 

 5.prioritet Københavns hovedbanegård (Den kongelige ventesal m v) 
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 Dagen blev fastlagt til enten uge 44 – torsdag den 30.10.14 eller uge 45 torsdag den 
6.11.14 
 

 
 
Ad 6. Medlemsmøder efterår status v/Søren 

 3 lyttemøder arrangeres af T/J den 29.9, 30.9 og 1.10.2014 – se T/J hjemmeside  

 Medlemsmøde i efteråret forsøges arrangeret med deltagelse af Andres Hasle og Birthe 
Østergaard – Søren undersøger dato og sted. 

 
Ad 7. Kurser 

 Lene gav status på kursus 25.9.2014:  
16 tilmeldte, har plads til 25. Carsten skriver huskemail til medlemmer. Budget 12.000 kr. 
Materiale til udlevering på kurset blev drøftet. Lotti fremviste et eksempel. 

 Kursus for yngre medarbejdere? Er der behov?: 
 Aftalt at medtage forespørgsel i nyhedsbrev – måske er uddannelse dækket via de 
etablerede kurser i HK-regi (se HKs hjemmeside under uddannelse) 

 Særligt tilbud til Chef- og lederkredsens medlemmer: 
Carsten og Søren er tilmeldt – ser på om det er noget RF har brug for. Evaluering 
behandles på RF bestyrelsesmøde i december. 

 
Ad 8. Arbejdsseminar 1-3.10.2014. Status v/Søren 

 Hotel Norden i Flensborg er reserveret 

 1.10 er der bestyrelsesmøde  

 2-3.10 afholdes seminaret med de relevante kredsformænd: 
- John L Nielsen, Chef- og lederkredsen 
- Carl-Johan Rosengreen, Jernbanekredsen  
- Mette Kofoed, Koncernkredsen 
- Lone Riis, Passagerkredsen 
- Seminarets overskrift er ”Tanker for 2015”, herunder strategiplan for RF 
- Søren udsender program til alle deltagere. 

 
Ad 9. Strategi for RF 2015 og 2016 v/alle 
Skema til brug for strategiplan var udsendt inden mødet.  
Det blev aftalt, at Søren udarbejder udkast til strategiplan og fremsender mhp vores kommentarer.  
Færdigt udkast drøftes med kredsene på seminaret 2-3.10.2014. Endeligt forslag fremlægges på 
årsmødet 29.1.2015 mhp medlemmernes accept. 
 
Ad 10. Årsmøde 2015 
Viby kro er bestilt til torsdag den 29.01.2015 og depositum er betalt. 
Bestyrelsen vil forinden gennemgå RFs vedtægter for en evt. revision på et kommende 
bestyrelsesmøde mhp accept fra medlemmerne på årsmødet. 
 
Ad 11. Gennemgang af aktivitetslisten  
Aktivitetslisten blev gennemgået og justeret med de fremkomne bemærkninger / beslutninger. 
Justeret liste vedlægges dette referat. ./. 
 
Ad 12. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
Drøftede faglige arrangementer kontra sociale arrangementer – skal afspejle sig i RF strategi.  
 
 
 
 



3 
 

 
 
Ad 13. Diverse 

 Endelig godkendelse af God dag- og Farvel–breve: 
Justeres med de fremkomne bemærkninger og lægges i ”arkiv” og Søren og Lotti 

 Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder: 
Følgende møder blev aftalt: 
- Torsdag 25.9.2014 (samme dag som kursus) – ”summemøde” (alle er ikke til stede) 
- Onsdag 01.10.2014 ifm arbejdsseminar 
- Tirsdag 18.11.2014 
- Torsdag 11.12.2014 
- Torsdag 08.01.2015 

 Justeringer til RFs hjemmeside: 
- Afsnittet ”Rådighedslønsforeningens bestyrelse”:  

Justeres med navn, tlf. og kort tekst sættes ind ved hvert billede af formand og 
bestyrelsesmedlemmer – Lotti tager kontakt til Tine i T/J 

- Aktivitetskalender 2014 (ny) indsættes – Lotti tager kontakt til Tine 
- Afsnittet ”Formål og Målsætning” revideres – Søren tager kontakt til Tine når endeligt 

foreligger 
- Afsnittet ”Kære rådighedslønsmedlemmer” slettes – Lotti tager kontakt til Tine 

 
 
 
Referat: Lotti Sørensen 
 


