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Referat fra 
7.bestyrelsesmøde i Rådighedslønsforeningen HK/Trafik & Jernbane  
torsdag den 11.12.2014 i Karlslunde 
 
Deltagere: 
Søren E Andersen (Formand) 
Erik Kvist 
Lene Vibeke Stampe 
Carsten Enstrøm 
Lotti Sørensen 
 
Ad 1. Bemærkninger til referater fra 5. og 6. bestyrelsesmøde 1/10 og 26/11,2014 
Ingen bemærkninger – herefter er begge referater godkendt og lægges på vores hjemmeside 
 
Ad 2. Orientering fra formanden v/Søren 
Søren orienterede om flg. emner 

 Spørgsmål omkring Lønforsikring (den kollektive i HK stat):  
Vi afventer endeligt svar fra HK stat før spørgsmålet besvares 

 Spørgsmål omkring indmeldelse i A-kassen:  
Søren vil erindre om gældende regler i næste nyhedsbrev her primo december 2014. 

 Opfølgning på spørgsmål om julegaver til Rådighedslønsforeningens medlemmer fra den 
kreds de hver især tilhører:  
Rådighedsforeningens medlemmer er medlem af deres respektive kreds på lige fod med 
medlemmer der er i arbejde og betaler det samme i kontingent og bør naturligvis modtage 
julegave. 

 Spørgsmål og overgang til Seniorklubben: 
Carsten Enstrøm tager kontakt til Seniorklubben for endelig afklaring af kriterier. 
 

Ad 3. Økonomi v/Formanden 

 Regnskab:  
Saldo p.t. 12.000 kr heraf udestår betaling af omkostninger til bestyrelsesmøde 11.12.14, 
betaling af HK tlf. for december 2014 samt betaling af kontorhold. 
Blev taget til efterretning. 

 Budget 2015: 
Det fremsendte udkast til budget 2015 blev accepteret. 

 
Ad 4. Årsmøde 29.1.2014 v/alle 
Status: 

- Inkluderet: 1 øl/vand under selve mødet samt buffet og 2 øl/vand/vin og 2 snaps – er bestilt 
- Indkaldelse udsendes senest 1måned før – Søren tager initiativ 
- Dirigentrollen blev drøftet 
- Fast dagsorden 
- Indkomne forslag: Bestyrelsen arbejder med 2 forslag og afventer yderligere forslag fra 

medlemmerne 
Næste status sker på næste bestyrelsesmøde 16.1.2014 (ændret fra 8.1.2015). Carsten 
reserverer lokale på Kh. 
 
Ad 5. Vedtægter v/alle 
Vedtægter blev drøftet. 
 
Ad 6. Strategiplan endelig version v/Søren 
De på mødet, med kredsene 2.10.2014, fremkomne forslag og bemærkninger er indarbejdet. 
Planen er herefter accepteret i endelig version. 
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Ad 7. Forårs- og efterårskurser i 2015 v/alle 
Det blev aftalt at afholde 2 kurser – 1 til foråret med overskriften ”Netværk” og indhold som 
LinkedIn, Karriere tlf, mange tilbud fra de lokale HK afdelinger, etablerede HK uddannelser m v. 
Indholdet i efterårets kursus lader vi står åben, da vi vil se hvilke behov der viser sig. Søren tager 
initiativ til at reservere sted i april og oktober. 
 
Ad 8. Arrangementer i 2015 v/alle 
Udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad 9. Gennemgang af aktivitetslisten v/alle 
Udsat til næste bestyrelsesmøde 
 
Ad. 10 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
Intet. 
 
Ad 11. Diverse v/alle 

 Næste bestyrelsesmøde 8.1.2015 er flyttet til 16.1.2015 aht deadline for indkomne forslag 
til årsmødet. 

 Julekort: Udsendes i næste uge 

 Indkaldelse til Årsmødet 29.1.2015: Udsendes ligeledes i næste uge.  
(De 2 udsendelser sker i hver sin mail). 

 Input til nyhedsbrev nr. 10 
- 3 referater fra møderne 1.10, 16.11 og 11.12.2014 
- Reminder til hhv. medlemsmøde 7.1.2015 samt årsmødet 29.1.2015 
- Regler for indmeldelse i A-kassen 

 
 
 

 
 
 
Referat: Lotti Sørensen 
 


