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Referat fra 
6.bestyrelsesmøde i Rådighedslønsforeningen HK/Trafik & Jernbane  
onsdag den 26.11.2014 på Kh – kort møde 
 
Deltagere: 
Søren E Andersen (Formand) 
Erik Kvist 
Lene Vibeke Stampe 
Carsten Enstrøm 
Lotti Sørensen 
 
 
Ad 1. Orientering fra formanden 
Søren orienterede om flg. emner 

 Fra BrancheBestyrelsesmøde (BB) i Trafik og Jernbane 26.10.2014 
- Tilfredshedsundersøgelse 
- A-kassen kontaktet ifm regler/muligheder for udmeldelse under rådighedsløn og senere 

indmeldelse igen samt spørgsmål omkring Lønforsikring.  Afventer endelig afgørelse. 
- Møde i HK stat – gennemgang af DOF(Den Organiserede Fagforening) 

 Søren og Carsten deltog i chefkredsens workshop vedr. kompetencer / uddannelse / 
muligheder.  
Ser på muligheder for at bruge et modul målrettet RF målgruppe – HK hovedstaden er 
kontaktet – afventer tilbagemelding 
 

Ad 2. Økonomi v/Formanden 

 Regnskab 2014: Saldo efter 26.11.2014 er ca. 2000,- kr. 

 Budget 12015: 50.000,- kr (Forhøjet med 10.000,-kr. ift sidste år)  
Budgetforslag udsendes til næste bestyrelsesmøde 11.12.2015. 
 

Ad 3. Korrespondance på Facebook v/alle 
Efter drøftelse blev det aftalt at: 

- Når et medlem af bestyrelsen skriver kommentarer/besvarer spørgsmål skal det 
præciseres om man svarer som medlem eller som bestyrelsesmedlem. 

- Bestyrelsen videresender faglige spørgsmål til den rette kreds. 
- Efter henvendelse fra det medlem, som har stillet spørgsmålet, følger bestyrelsen op på 

svar fra kredsen. 
 
Ad 4. Julekort til medlemmerne v/alle 

- Julekort udsendes til hvert medlem via mail  
-  billede af bestyrelsen  
- Søren skriver tekst 
- Erik ”sætter op” og udsender 
 

Ad 5. Medlemsundersøgelse v/Søren 
Søren arbejder videre – evt bruge link til google – 10 til 15 spørgsmål udarbejdes. 
 
Ad 6. Medlemsmøde 7.1.2015 
Status: p.t. 16 tilmeldte 
 
Ad 7. Forårs- og efterårskursus 2015 på Knudshoved v/alle 
Drøftede pris på Knudshoved kontra pris i HK huset.  
På næste bestyrelsesmøde aftales tid, sted og indhold for næste års kurser. 
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Ad 8. Nye medlemmer v/Søren 
Drøftelse om eventuelle nye medlemmer til RF i 2015. 
 
 
 
 
 
Referat: Lotti Sørensen 
 


