
                                                                                             

Velkommen til det 1´nyhedsbrev fra den nye bestyrelse i HK Rådighedsforening. 

På Årsmødet i januar fik Rådighedslønsforeningen en ny bestyrelse. Det skete efter at den mangeårige bestyrelse, 

bestående af Sven og Uffe ønskede at trække sig tilbage – MANGE tak for et stort og flot arbejde i en vanskelig tid. 

Referat fra Årsmødet ligger på vores hjemmeside og som PDF fil i denne mail.     

Det er vores håb, dels ved hjælp af dette nyhedsbrev – som vi vil udsende ca  1 gang om mdr. eller hvis der opstår 

vigtige nyheder –  oftere, at I alle er så informeret som muligt samt deltager aktivt i vores arbejde.  MEN brug også 

vores hjemmeside på HK Trafik og Jernbane : 

http://www.hk.dk/OmHK/Sektorer/TrafikOgJernbane/Tillidsrepraesentanter/Kredsene/Raadighedsloensforeningen 

Den nye bestyrelse består af : 

 

Søren E Andersen – Kredsformand  

sorenandersenhk@gmail.com  -  Mobil 2135 0224   

Er ”født og opvokset ” i DSB Rejsebureau hvor jeg fra 1984 har været leder og fra 2000 til 2010 været chef for hele 

kæden. Kom på rådighedsløn da vi lukkede bureauerne i 2011 - som bureauleder i Rbu Lyngby. 

 

Lotti Sørensen – Bestyrelsesmedlem  

lottisorensen@gmail.com – Mobil 2673 7120 



Har været i de fleste områder af DSB: Rejsebureau, Personale, Uddannelse, Passager, Kommerciel, Gods, Railion, IC4 

programmet, Fremføring og til sidst DSB Vedligehold, hvor jeg var med ved etablering fra starten. De sidste 20 år har 

jeg arbejdet dels som chefsekretær for diverse direktører i de nævnte divisioner/datterselskaber og som 

sekretariatsleder i hhv. Railion og IC4 programmet. DSB indstillede mig til dronningens fortjenstmedalje i sølv, som jeg 

modtog i foråret 2013, hvilket jeg blev meget glad for. 

 

Lene Vibeke Stampe – Bestyrelsesmedlem 

lenej@webspeed.dk – Mobil 6083 1812 

Har været ansat ved DSB i 30 år, startede som timelønnet kontorassistent, senere kontorassistent på prøve, derefter 
assistent- P uddannelsen, senere salgsleder på Skive Station. Udlånt tjenestemand til Arriva-Tog, hvor jeg var 
tillidsrepræsentant de første fem år, derefter stationsansvarlig. I 2010 hvor min udlåns- kontrakt udløb, kom jeg 
tilbage til DSB som rejserådgiver i Århus, hvor jeg fik min afsked september 2012. 

 

Carsten Wang Nielsen – Bestyrelsesmedlem  

cwn0209@gmail.com – Mobil 2237 2554 

I mit arbejdsliv har jeg lavet følgende: Projektleder på bodeling mellem DSB og Banedanmark, lokomotivmester og 
værkmester, arbejdet med kvalitetsstyring, sikkerhedsleder, sikkerhedskoordinator i Salg og Ejendomme med ansvar 
for sikkerheden på alle stationer. Mit sidste job var uddannelseskonsulent med ansvar for uddannelser i personlig 
sikkerhed ved spor, køremandsuddannelsen og førstehjælp m.v. 
 



 
 
Erik Kvist – Bestyrelsmedlem  
 
erik@kvist.it – Mobil 2621 7874 
 
Jeg har været ansat i DSB i 30 år, heraf de ca. 25 år i DSB Rejsebureau. 
I Rejsebureauet har jeg gennemgået den R faglige assistent uddannelse og arbejdet en nogle år i salget på DSB 
Rejsebureau Terminus Vesterbrogade og KH, samt i DSB Rejsebureau Lyngby. 
De seneste godt 12 år har jeg arbejdet i DSB Tours, primært med support, tilrettelæggelse af arbejdsgange, 
systemadministration af DSB Rejsebureau systemer, samt aktiv deltager i kravspecifikation til nyt Rejsebureau system. 
Samtidig drift og udvikling af telefon systemer benyttet af DSB Rejsebureau. 
De seneste år som ansvarlig for implementering af nye tiltag i DSB Rejsebureauer rundt i landet, sikring at tiltag fra 
ledelsen blev gennemført på salgssiden. 
 

 
Her har I os – brug os, al det I kan – det er det, vi har sagt ja til at være noget for jer. Men husk hvis I har faglige 
spørgsmål eller problemer er det jeres kreds i skal henvende jer til – I er 100 % medlem af kredsen.     
 

 

Her en vigtig ting særlig jer der er ved at slutte rådighedsløn – men I andre må også gerne læse :  
 
Til Rådighedslønnere der går på egenpension den 01.04.2014 

I bedes være opmærksomme på følgende: 

Hvis du er medlem af en A-kasse og ønsker understøttelse/dagpenge skal du melde dig arbejdsløs den 01.04.2014 to 

steder. 1) I det lokale Jobcenter enten ved personligt fremmøde eller ved at gå ind på Jobcenterets hjemmeside med 

NEM ID.  2) Hos HK A-kasse gennem mit HK og med NEM ID. 

Du vil få supplerende dagpenge da der modregnes ud fra, hvor meget man får i pension.  Huske at lægge dit CV ind på 

Jobindex. Du må også påregne, at blive kontaktet af Jobcentret på lige fod med alle andre arbejdsløse, da du jo 

modtager dagpenge og er til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Hvis du er medlem af HK’s A-kasse, betaler du også til lønforsikring, vil du få 80 % af din indtægt i det første halve år. 

Kontakt HK A-kasse om hvordan den bliver udbetalt. 

Ønsker du hjælp til at komme videre på arbejdsmarkedet, kan du med fordel kontakte din lokale HK fagforening, også 

selvom du er medlem hos HK Trafik og Jernbane. Du kan på HK`s hjemmeside tilmelde dig HK Kvikstart kurser i din 

lokale fagforening. Kurset tager ca. 2 timer, og efterfølgende får du kontakt med en konsulent, der kan hjælpe dig i dit 

lokalområde. Husk at medbringe CV og eksempler på jobansøgninger samt eksamensbeviser til kurset. 

Link til HK og A-kasse:    www.hk.dk 



Er du på Rådighedsløn og ønsker at komme videre på arbejdsmarkedet 

Alle HK Trafik og Jernbanes medlemmer, der er i opsigelsesperiode eller på rådighedsløn, kan benytte sig af A-kassens 

tilbud samt de tilbud den lokale fagforening tilbyder. Du kan lægge dit CV ind i HK`s Jobportal og få ledige job direkte i 

din mailboks.  Du kan også benytte dig af alle de kurser HK udbyder rundt om i de lokale fagforeninger.  Det er en 

fordel at tilmelde sig HK Kvikstart kurset i den lokale fagforening, kurset tager ca. 2 timer og du får efterfølgende 

kontakt med en konsulent, der vil hjælpe dig videre ud fra dine ønsker og dine kompetencer. Du vil måske have en 

realkompetencevurdering ud fra dine erhvervserfaringer fra mange år i Statens tjeneste. Husk at medbringe CV, eks. 

på jobansøgninger samt eksamensbeviser til kurset. Du kan starte med at ringe til HK`s Karriere telefonen 33 30 44 60, 

der har åbent mandag kl. 14-17. Husk også et bruge alle de online kurser, HK udbyder der kan du lære meget om f.eks. 

at søge job, skrive en ansøgning samt gå til samtale. 

 

og kompetenceudvikling se hvornår kurserne afholdes på Rådighedslønner foreningens hjemmeside. 

Vi har i Rådighedslønnerforeningen i samarbejde med Trafik og Jernbane lavet et netværk som vi vil opfordrer dig til at 

følge. Netværket hedder RKV - boost dit arbejdsliv Realkompetencevurdering og uddannelsesmål. Det er meningen at 

vi skal hjælpe hinanden med at komme videre i arbejdslivet ved inspirerer hinanden, skrive hvad du har gjort og hvilke 

problemstillinger der er opstået som din fagforening kan hjælpe med. 

Du kommer ind på netværket på følgende måde:  

1) Log dig ind på Mit HK med NEM ID. 

2) Tryk på netværk i den øverste bjælke. 

3) Tryk på netværksoversigt og tryk på RKV - boost dit arbejdsliv  

4) Tryk på følg netværk og skriv et indlæg hvis du, har noget du vil bidrage med. 

 

CV i HK`s Jobportal: 

HK Trafik og Jernbanes Rådighedslønsforening tilbyder også kurser i følgende: A-kasse -  pensionsforhold 



Ønsker du at lægge dit CV ind i HK A-kassens Jobportal vil vi og A-kassen meget gerne have besked på mail: 

cwn0209@gmail.com. Det er for at følge op på hvor mange af vores medlemmer der benytter sig af dette gode tilbud. 

Har du spørgsmål så kontakt Rådighedslønner foreningens bestyrelse som du finder på vores hjemmeside:  

http://www.hk.dk/OmHK/Sektorer/TrafikOgJernbane/Tillidsrepraesentanter/Kredsene/Raadighedsloensforeningen      

Spørgsmål kontakt Carsten  

 

HUSK HUSK  
 
A-kasse - Pensionsforhold og kompetenceudvikling. 2 april …..  

Kurset henvender sig til dig der er medlem af HK Trafik og Jernbane som er varslet opsagt tjenestemand eller er på 
rådighedløn  
Se PDF – fil  
Spørgsmål kontakt Carsten eller Lene  
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Bestyrelsen holder møder følgende dage : 
 
13 marts – 8 maj – 16 juni – 21 aug – resten af året planlægges senere. 
Søren deltager i Kredsbestyrelsesmøder : 5-6 marts + 24-17 maj ?? – 4-5 september + 13-14 november  
 
Har I ting i ønsker taget op eller har noget vi skal tage med – kontakt Søren  
 

 

Diverse 
Birthe sender denne mail rundt: 
Jeg tillader mig at sende et stillingsopslag til jer på en 30 timers regnskabsmedarbejder. 
Jeg tror desværre det drejer sig om en stilling i det offentlige, så en der lige er startet på rådighedsløn er det nok ikke 
interessant for, men måske er der en af dem, der er tæt på at være på slut rådighedsløn, der kunne være interesseret? 
Gider I tænke over det og bringe det videre? 
 ( vedhæftet som PDF fil ) 
 

Skaf et nyt medlem……  
Se vedhæftet fil  
 

Antal medlemmer  
Vi er pt 127 medlemmer – hvoraf 26 kollegaer forlader os omkring 1 april. Vi håber selvfølgelig ikke at der kommer 
nye, da det vil være ensbetydende med afsked fra Områderne… med sker det, er vi der …..  
 
Allerede i næste uge kommer vi tilbage med et referat fra vores 1´bestyrelsesmøde i starten af februar samt en plan 
for planlagte aktiviteter i 2014. 
Dog kan vi allerede nu sige at næste Årsmøde holdes på Viby kro den 29 januar kl 12.00 
 

Alt for nu ….. pas godt på jer selv til vi ses/høres ved igen …… god weekend  
 

Lene – Lotti – Carsten – Erik og Søren   
 
 
 



    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


