
 

 

Nyhedsbrev nr 10 – Rådighedslønsforeningen. 
 

Her er årets sidste nyhedsbrev….. men ikke det sidste I hører  fra os, senere på ugen kommer årets sidste 

hilsen fra din forening….. den glæder vi os til at sende. 

Referater fra vores bestyrelsesmøder   

Vedhæfter de seneste referater fra vores møder….ligger allerede på vores hjemmeside. 

Næste Bestyrelsesmøde  

Næste møde bliver den 16 januar 2015. Har du indlæg eller spørgsmål kontakt bestyrelsen. 

Der vil ligeledes være ” Tjat med bestyrelsen” denne dag . 

Rådighedsløn og hvad bagefter ?  

Såfremt man er medlem af A-kassen, og har optjent mindst et års fuldtids anciennitet, så er man 
berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis man er arbejdsløs (og til rådighed for et job) efter 
rådighedslønsperioden. 
A-kassen regner rådighedslønsperioden som arbejde, derfor optjenes anciennitet, medens man er 
på rådighedsløn. 
Tjenestemandspensionen modregnes med en omregningsfaktor, så man får ikke fulde dagpenge. 
  
Vi afventer fortsat svar fra HK Stat vedrørende lønforsikringen 
 
 
 
 
 



Overgang til Seniorklubben. 
  
Flere medlemmer har spurgt ind til deres overgang fra RF til Seniorklubben. 
Vi har haft kontakt til formanden – Kjeld, der oplyser følgende: 
  
'Der er for nylig lavet en aftale med T & J, som betyder, at rådighedslønnere  der efter 
rådighedsperioden ønsker at blive medlem af Seniorklubben, skal være fyldt 60 år. Det vil sige at 
medlemmer under 60 år forbliver i T & J som såkaldte servicemedlemmer, hvis de ønsker det. 
  
Uanset om et medlem har arbejde eller ej, så er kriteriet fortsat 60 år . Det vil altså sige, at man 
godt kan have et arbejde og være medlem i Seniorklubben, og dermed deltage i deres aktiviteter. 
  
Store HK for længst besluttet, at har man først meldt sig ud af HK, så kommer man ikke tilbage.’ 
 

Facebook…. 

Som de af jer der er på FB kan se, har vi fået gang i debatten på Facebook… dejligt. Det er med til 

at fremme sammenholdet i foreningen.  

Da vi startede i oktober skrev vi, at de eneste der kunne se indlæg var medlemmer af RF. Det har vi 

ændret og åbnet op for dels faglige personer i HK T/J + Kredsene der selv ønsker at komme på.  

Dette for at det bliver hurtigere at få faglige spørgsmål besvaret – men alt efter indhold vil 

spørgsmål stadig kunne sendes privat til kredsene og svar kommer direkte.  

Vi har dog den aftale at vi spørger om ok til at offentliggøre hvis det har alm. interesse.  

Julegaver til medlemmerne. 

  

Og når vi taler om Facebook – her har der naturligt været skrevet om julegave ( eller mangel på 

samme ) i de kredse der giver. Det er forskelligt, nogle vælger at bruge penge på faglige forhold og 

nogle finder et lille beløb i budget til dette formål – begge ting er i vores øje, ok. Det der ikke er OK 

er at medlemmer i de kredse der giver ( ikke med ond vilje ) bliver glemt.  



Jeg har skrevet til alle kredsformændene / kvinderne og gjort OBS på at de skal huske jer, når de 

sender info – møder mm ud til dem der er i deres nærområde.    

RF kontra Kredsene – arbejdsfordeling…. 

Via vores vores FB – side er der igen stillet spørgsmål omkring arbejdsfordelingen med os og 

kredsene. Vi har sammen med kredsene opstillet nogle spilleregler som vi her vedhæfter.  

Årsmødet …. 

Det er dejligt at se at alle i bestyrelsen ønsker genvalg, der er også mange ting der allerede er 

under udarbejdelse for 2015 + vores Strategiplan skal rulles ud.  Så vi håber på jeres genvalg af os 

alle 5 …..      

Mere materiale + Strategiplanen 2015 – 2016 sendes ud i god til inden Årsmødet.     

HUSK  

Stadig pladser til vores møde i HK Huset den 7 januar …. 

Husk tilmelding til Årsmødet på Viby Sjælland den 29 januar kl 12 . 

Tilmelding til begge arrangementer til Søren    sorenandersenhk@gmail.com 

Mange hilsener for denne gang – Pas godt på jer selv og jeres nærmeste og køb store julegaver til 

dem du holder af…… ses senere på ugen. 

Lotti – Lene – Erik – Carsten og Søren  

 

 

 


