
 

 

Velkommen til det 5´nyhedsbrev fra HK Rådighedslønsforeningen….. 

 

Sommeren er over os og dermed også nogle faste ting alle laver på denne tid af året. 

Budget, kikker på strategien og vi skal på sommerudflugt – det gør vi også i vores lille forening. 

Siden sidst er vores HK blevet meget mere synligt, jeg håber også at jeres kreds har ringet/ 
kontaktet jer for at høre jeres input til et bedre HK….. 

Nogle har været til Lyttemøder – håber I syntes om dem, og fik sagt hvad I havde på hjertet.  

Men inden sommerferien starter skal vi på sommerudflugt – se senere. Så er vi i bestyrelsen så 
småt startet på et forslag til en ny strategiplan for vores forening den bliver fremlagt og skal 
godkendes af mange - inkl jer på Årsmødet. 

Men lad os komme i gang med nyhederne…………….I lidt spredt orden. 

Nyt medlem af bestyrelsen  

Som skrevet i sidste måned har vi fået et nyt medlem af bestyrelsen : Carsten Enstrøm – 
Velkommen…..Her lidt om Carsten – og billede følger: 

Jeg har været i DSB i omkring 35 år og har altid været beskæftiget i områderne omkring salg og 
kundebetjening. Først den lidt traditionelle start på diverse banegårde i hovedstadsområdet og 
senere i Salgs-og markedsføringskontoret. Sideløbende med det underviste jeg på DSB skolen i 
ca 15 år i passagerprodukter for salgs- og togpersonale.  De seneste 20 år har jeg bestridt diverse 
chefstillinger, først som salgsproduktionsenhedsleder i S-tog, dernæst chef for togrevisorerne i S-
tog. Efter det blev jeg distriktschef i Kort og Godt som senere indgik samarbejde med 7-Eleven. 
Dernæst en lille afstikker til Rejsekort inden jeg i 2012 blev sendt på rådighedsløn. 
Vh 
Carsten 
 
Lyttemøder …… 

I maj blev der gennemført en del Lyttemøder med Birthe og Andreas –  stor glæde rundt omkring 
og meget at gå hjem og tænke over …… 

For jer der ikke kunne deltage, planlægger man flere møder nok i september. Vi skal her nok følge 
op og kommer tilbage med datoér mm – men hold også HK T/J hjemmeside. 

 

Kursus i eget regi….A-kasse, Pensionsforhold – Kompetenceudvikling mm 



I foråret gennemførte vi et kursus der hurtigt blev overtegnet.  

Da der kommer nye medlemmer til vores lille forening og mange gik forgæves – gentager vi nu 
kurset, og denne gang i Jylland. 

Det bliver den 25 september på First Hotel i Kolding.  

Har du spørgsmål og du kan allerede nu tilmelde dig til Lene på mail: lenej@webspeed.dk  

Hold øje med vores hjemmeside hvor mere info mm kommer på snarest.  

 

Så skal vi på Sommerudflugt….. og nu med extra hyggeligt indslag.  

 

Arrangørerne i Den Gamle By  

Ta´med os til Den Gamle By i Århus den 17 juni – der er i skrivende stund kun 6 pladser tilbage … 

Du betaler 99 kr og får alt dette: indgang + guide + frokost inkl 3 genstande og pladsbillet    

Ring til Lotti eller Erik og tilmeld dig eller hør nærmere…. 

Breaking News - det er lykkes os at få formanden for Seniorforeningen – Kjeld til at komme, og 
under frokosten at fortælle om: Det selv at gå hjem fra arbejde og / eller pludselig ikke skal på 
arbejde mere…. ganske lærerigt og underholdende. 

 

Branchebestyrelsesmøde…….  

På mødet blev arbejdsgange i det `` nye`` Trafik og Jernbane gennemgået – efter at der er sagt 
farvel til 2 medarbejdere i Sek.  

Alle steder er der færre ressourcer, og penge – så støt også her op og hjælp med at skaffe nye 
medlemmer. Indtil nu er der fremgang ifh til sidste år.  

Hele forsikringsdelen og sommerhus/lejlighed udlejningen blev gennemgået. 



På Sommerhus/Ferielejlighederne mangler vi en del uger at blive udlejet – kik på hjemmesiden 
efter gode tilbud + kik på nedenstående liste til en lille extra sommer - efterårsferie.            

Ledige uger/perioder frem til og med uge 19/2015 

Bolig  Ledige uger 2014  Ledige uger 2015  

Frederiksberg 23, 25, 31, 32, 34, 36-37, 39-52 1-21 

Gedesby  23, 25-26, 34-35, 37, 39-52 1-21 

Gråsten 28, 36, 41, 43-44, 46-47, 49-50, 52 1-19, 21 

Hornbæk 23-28, 30-35, 37-52   

Skagen 36-52 1-21 

Skovbo 23, 35, 37-52 1-21 

Berlin 24, 26, 33-36, 39, 43-45, 47, 51 2-14, 16-21 

Lissabon 23-24, 26, 32-33, 40-41, 43, 45-52 1-7 , 9-11,13-21 

London I  36, 38-39, 41, 43-52 2-6, 8-11,13-21 

London II 40, 44-47, 2-14, 16-17, 20-21 

Paris  35, 41, 45-52  1-13, 17-18, 20-21 

Prag  24, 26, 41-52  1-13, 15-16, 18-21 

Provence I " Tatie"  26-27, 42, 44-52  1-13, 16-19, 21 

Provence II "Tonton"  23-24, 28, 32, 35, 38, 40-41 1-19, 21 

 

 

Kurser …. Modtaget fra Sek. 

Kære alle 
 
Så lykkedes det endelig at få skaffet alle vores medlemmer adgang til at se og søge på de lokale 
kurser landet rundt – se vedlagte artikel. Den bringes på hjemmesiden i morgen torsdag 22.5. og 
vil være tophistorien i HK Stats nyhedsbrev til vores medlemmer samme dag.  
 
Vi bruger anledningen til at slå et slag for uddannelse og karrietjek-kampagnen – igen som et led i 
at påvirke medlemstilfredsheden. Som tidligere oplyst udsender HK sin årlige 
spørgeskemaundersøgelse 28.5.14 til vistnok 25.000 medlemmer for at tage temperaturen på bl.a. 
medlemstilfredsheden. 



Karrietelefonen……Modtaget fra Sek. 

Kære alle 

I fortsættelse af min mail i går om HKs ”Karrierekampagne”, som går i gang fra på mandag, så vil 
jeg lige slå et slag for HK Stats og HK Kommunal’s karrieretelefon som medlemmerne kan ringe til 
hver mandag mellem kl. 14 – 17. Der er nu også lagt en lille opbyggelig video op på denne del af 
hjemmesiden. 

https://www.hk.dk/Karriere/Vaerktoejer/Karrieretelefonen 

Lyttemøderne …. Tilbagemelding …. Modtaget fra Sek. Kære alle 

Vi har lige lagt en artikel op på hjemmesiden om det velbesøgte lyttemøde i går tirsdag 6. maj på PH Cafeen 

i København – og i morgen torsdag er det tophistorie for vores medlemmer i HK Stats nyhedsbrev. 

Kan ses her: http://www.hk.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/05/07/Forrygende-lyttemoede-i-PH-Cafeen-paa-

Halmtorvet 

Husk at tilbyde kollegaer forsikringer i Tryg Tjemestemænd….. 

Skaf nye medlemmer ….. 

Og ta´ på ferie i et af vores huse/lejligheder … 

Alt for denne gang – vi er tilbage omkring Sct Hans med flere nyheder samt billeder fra vores 

sommerudflugt, samt løfter sløret på efterårsturen….. 

Forsat god sommer – pas godt på jer selv og din familie… tænk på fremtiden og brug 

fortiden som støtte…. Bestyrelsen venter ikke på fremtiden – vi skaber dem…..  

Lotti – Erik – Carsten – Lene og Søren …. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


