
 

 

Extra- Nyhedsbrev nr 4 fra HK Rådighedsforening….. 

Håber alle har haft en god påske og nydt solen.  

Lige nogle vigtige nyheder….. fra os  

Som skrevet i vores brev udsendt lige før påske – holder Trafik – og Jernbane lyttemøder med Andreas og 

Birthe. 

Disse møder er I selvfølgelig også velkommen til – så tilmeld jer  

Her indbydelse til møderne : 

 

Kære medlemmer 

Må vi hermed invitere dig som medlem til et af de 6 lyttemøder, vi har arrangeret i den kommende tid 

landet over – i nærheden af dit arbejde, bopæl eller en central station. Se vedlagte mødeoversigt og 

bestem dig hurtigst muligt for tilmelding. 

Vi håber, du vil deltage og tilmelde dig på tlf. 33 30 43 00 eller pr mail på  

trafik-jernbane@hk.dk 

På mødet deltager formand Andreas Hasle og næstformand Birthe Østergaard Petersen med et kort 

oplæg om vores fælles udfordringer – men ellers er ordet i det store og hele DIT. Og du kan roligt regne 

med, at der bliver lyttet intenst til dine ønsker og forslag. 

 



 

Vi vil sammen genopdage mulighederne og styrkerne i fagforeningen 

Derfor har vi i fagforeningen besluttet, at tiden er inde til at gennemføre en kampagne, hvor vi gerne vil i 

samtale med hver enkelt af Jer medlemmer. Du vil blive kontaktet af din tillidsrepræsentant – som du 

måske allerede har hørt fra, samt ved indbydelse til såkaldte lyttemøder. Og her vil vi i den grad lytte til dig 

og dine forslag! 

Vi håber, du vil opleve denne nye dialog som en mulighed for at opnå så god opbakning som muligt til dig 

som enkeltperson over for dine udfordringer i arbejdslivet. Og omvendt vil vi invitere dig med til at støtte 

op, når vi i fællesskab har brug for at ”flytte hegnspæle” i virksomhederne.  

Giv det topprioritet i din kalender - vel mødt 

De bedste hilsner 

Andreas & Birthe 

_______________________________________________________________________________________ 

Lyttemøder Dato Adresse Tilmeldingsfrist 

København Mandag den 5. maj            Dansk Broder Ordens 
lokaler, Valdemarsgade 
8 på Vesterbro. 

2. MAJ kl. 12.00 

København     Tirsdag den  
6. maj 

PH Cafeen, Halmtorvet 
9 A på Vesterbro 

2. MAJ kl. 12.00 

Fredericia Onsdag den 7. maj               Hotel Postgården, 
Oldenborggade 4 i 
Fredericia 

2. MAJ kl. 12.00 

Høje 
Taastrup                       

Tirsdag den 13. 
maj              

First Hotel, Carl 
Gustavs Gade 1 i Høje 
Taastrup 

6. MAJ 

Herning  Tirsdag den 20. maj   Hotel Eyde, 
Mindegade 2 i Herning 

13. MAJ 

Århus Onsdag den 21. maj             Hotel Scandic Aarhus 
City, Østergade 10 i 
Aarhus 

14. MAJ 

 

 



 

Alle steder er der følgende tidsplan: 

Kl. 15-16                    Vi har medtaget ”det mobile kontor”, hvis du har behov for service/ rådgivning 

Kl. 16-17.30               Afholdelse af Lyttemødet ved Andreas & Birthe (selve mødet) 

Kl. 17.30                     Der er bestilt mad og drikke – så beregn dig lige tiden til fortæring 

Kl. 18.30                     Farvel og tak for dag 

Alle steder er der bestilt plads op til 40 pers. – hvis der er flere tilmeldinger i f.eks. Høje Taastrup 

vil der blive planlagt et ekstra møde. 

Fra vores egne række…… 

Du kan fra i dag altid træffe en fra bestyrelsen på et og samme telefonnr. 4276 2435. eller ringe 

direkte hvis du ønsker et bestemt bestyrelsesmedlem. Se nyhedsbrev nr 1 for direkte mobilnr og 

Mailadr.  

Carsten har ønsket at forlade bestyrelsen. Så  hvis der sidder nogle og  brænder for at gøre noget 

for andre medlemmer – ring til mig ( Søren direkte 2435 0224 ) - og lad os tale om arbejdet ….som 

du kan se af nyhedsbrevene sker der meget….    

Medlemsmøder ….. 

Vi arbejder stadig på at vi ifb med lyttemøderne 21 maj i Århus holder medlemsmøde med 

Andreas og Birthe + evt en kredsformand + dem der kan fra bestyrelsen. Emnet vil være lokale 

forhold ifb. med Rådighedsforeningen SAMT LYTTE….  

Der arbejdes også på et møde i København/HTÅ ifb. med Lyttemøderne herovre. 

HUSK SKOVTUREN TIL ÅRHUS – Ring til Lotti og tilmeld – stadig plads…. 

Bedste hilsener til jer alle og ses…. 

Lene – Lotti – Erik og Søren ……. 

 

 

 


