
 

 

 

Velkommen til det 2´nyhedsbrev fra HK Rådighedsforening. 

Goddag til alle…. 

Som lovet i vores 1´nyhedsbrev ville jeg komme tilbage med et ref. fra vores 1´bestyrelsesmøde. 

Vi har været ramt af diverse tekniske udfordringer – men her er såvel referat ( vedhæftet ) samt en 

tilbagemelding fra Kredsbestyrelsesmødet Søren deltog i for ca 10 dg siden. 

Følgende blev omtalt på Kredsbestyrelsesmødet : 

- Fremtidens DSB og fremtidens trafik… Hvad der kan siges i dag er at der foregår mange 

tænker i hovedet på dem der skal beslutte hvordan fremtidens trafikpolitik skal være. DSB 

trafikkontrakt skal jo fornyes pr 1.1 2015.  Det bliver spændende at følge udviklingen og 

der kommer nok snar mere i dette nyhedsbrev. 

- Vi fik en grundig gennemgang af OK 2015 ( OK = Overenskomst ) og de ønsker HK havde.  

- Der er i store HK nedsat en arbejdsgruppe der skal skabe et bedre HK – på alle fronter. Bla 

skal der indenfor Trafik og Jernbane skabes nye tiltag til glæde for medlemmerne.  

- Vi skal alle prøve at skaffe flere medlemmer – flere = vi bliver stærkere i de kommende 

forhandlinger. 

- Regnskab for 2013 blev gennemgået og budget gennemgået – ser fornuftigt ud. 

- Feriehus i Nordsjælland til salg – se hjemmesiden hvis du ønsker at byde…. 

- I T/R er antallet af medlemmer pt det samme som i 2013.  

Lige et pr nyheder fra vores egne rækker ….. 

Kursus  

Vores kursus 2 april om pension mm ( se hjemmesiden ), er det lykkes at skaffe nogle flere pladser. 

Kontakt Lene og hør om der stadig er plads. 

 



Nye medlemmer i Rådighedsforeningen  

Der har desværre igen været fyringsrunde i DSB, og det vi er blevet informeret om er, at der lukkes 

følgende salgssteder / rejsebutikker : Vejle – Esbjerg – Fredericia og Roskilde. Vi får pt 13 

medlemmer over i Rådighedsforeningen i løbet af sensommer / efterår.  

Den 1 april mister vi ca 25 mellemmer der nu har været på rådighedsløn i 3 år. Vi ønsker jer al godt 

i fremtiden enten i seniorklubben eller i erhvervslivet. Se endelig Carstens bemærkninger samt HK 

hjemmeside for muligheder. 

E – mail på kollegaer der er gået på rådighedsløn.  

Vi kæmper en brag kamp for at få e-mails på alle vore medlemmer. Har du kendskab til kollegaer 

der ikke får vore informationer – vil vi blive glade for information… 

Imput til os…. 

Næste bestyrelsesmøde er pga mange aktiviteter fremrykket til 1 maj.  

 

Sæt X i kalender til årets første udflugt den 16 eller 17 juni …. Turen planlægges til midt-Danmark  

Slut for denne gang – på dette lille extra brev ….. vi er tilbage med ordinært brev 1´ uge i april     

Pas godt på jer selv og din familien samt dine kollegaer…..  

Carsten – Lene – Lotti – Erik og Søren…. 

 

 

 

 

     

 


