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Referat fra 
5.bestyrelsesmøde i Rådighedslønsforeningen HK/Trafik & Jernbane  
onsdag den 01.10.2014 i Flensborg 
 
Deltagere: 
Søren E Andersen (Formand) 
Erik Kvist 
Lene Vibeke Stampe 
Carsten Enstrøm 
Lotti Sørensen 
 
Ad 1. Bemærkninger til referat fra 4. bestyrelsesmøde i RF 21.8.2014 
Ingen bemærkninger 
 
Ad 2. Orientering fra formanden 
Søren orienterede om flg. emner 

 Fra BrancheBestyrelsesmøde (BB) i Trafik og Jernbane 26.9.2014 
- Tilfredshedsmåling drøftet – ej muligt at se resultat for hver kreds. Der arbejdes videre 

med de aftalte statements. 
- Hele HK igangsætter stor kampagne mhp at skaffe flere medlemmer. T/J igangsat mere 

information samt opsætter måltal for rekruttering af nye medlemmer. 
- Lyttemøder etableres i Kh og i Jylland 3. og 20.11.2014. 
- Aktivitetsplan for kredsene for 2015 udarbejdes 
- Godkendelse af T/J ½-årsregnskab 
- T/J har skiftet fra eksternt revisionsselskab til samme revision i HK  
- Kredsene rapporterer fremover månedligt til T/J – Rådighedslønsforeningen (RF) 

rapporterer via det månedlige nyhedsbrev 
- Alle kredse understøtter T/J strategi – mere om implementering følger 

 RF har afleveret ½-årsregnskab til T/J 

 Chefkredsen afholder workshop om realkompetencevurdering 

 Lønstatistik 

 Merit-tilskrivening for TR-kurser 
 

Ad 3. Økonomi v/Formanden 

 Budget 54.300 kr. – forbrug 29.200 kr. (pr 1.10.2014) – Saldo 25.100 

 Det blev drøftet, om egenbetaling til nogle af RFs arrangementer, kan være årsag til at 
nogle medlemmer fravælger vores arrangementer. 
 

Ad 4. Strategiplan v/alle 
Strategiplanen blev nøje gennemgået mhp præsentationen for kredsene på møde i morgen 
2.10.2014. 
 
Ad 5. Sociale arrangementer 

 Status på efterårsudflugt – dato og sted fastlægges – Carsten og Lotti vender tilbage efter 
undersøgelse af mulighed for byvandring med Allan Mylius Thomsen og efterflg. frokost – 
Sidst i november / først i december. 

 Forårsudflugt 2015 - muligheder undersøges evt. i Odense, som er midtvejs for alle – der 
arbejdes indtil videre med 21.maj 2015. 
 

Ad 6. Medlemsmøde efterår 2014 status v/Søren 
Søren vender tilbage efter 27.10.2014, hvor der er talt med Andreas Hasle og Birthe Østergaard. 
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Ad 7. Kurser i 2015 og hvilke v/alle 
Efter drøftelse var der enighed om at overskriften skal være Netværk, som er vedkommende for 
alle. Herunder er der flere allerede etablerede muligheder: 
Netværk: 

- LinkedIn 
- Karriere-telefonen 
- Lokale HK-afdelinger har mange tilbud 
- HK uddannelser (Søren undersøger) 

 
Ad 8. Medlemmerne v/alle 

 Behovsundersøgelse:  
Step 1 – I strategiplanen fremgår det hvad bestyrelsen vil med vores forening 
Step 2 – Høre medlemmernes mening herom 

 Hvordan får vi aktiveret medlemmerne mere?: 
Muligheder blev drøftet – Det blev aftalt at udarbejde en oversigt over aldersfordeling mhp 
at afdække de forskellige behov der kan være og derefter målrette indsats 

 
Ad 9. Gennemgang af vedtægter (og formål) v/alle 
Vedtægterne blev gennemgået. 
 
Ad 10. Overgang fra RF til Seniorklubben v/alle 
Mulighed for nedsat kontingent i overgangsperiode - Søren drøfter dette med T/J 
 
Ad 11. Fremtiden for RF v/alle 
Udsat 
 
Ad 12. Revision af brochuren ”Rådighedsløn og hva så?” v/alle 
Udsat 
 
Ad 13. Gennemgang af aktivitetslisten  
Aktivitetslisten blev gennemgået og justeret med de fremkomne bemærkninger / beslutninger. 
Justeret liste vedlægges dette referat. ./. 
 
Ad 12. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
intet 
 
Ad 13. Diverse 
Julekort til medlemmerne blev drøftet – det blev aftalt at 

- Carsten skriver tekst 
- Erik sørger for opsætning 
- Lotti trykker 
- Søren undersøger porto evt via T/J 

 
 
 
 
Referat: Lotti Sørensen 
 


