
 

Nyhedsbrev nr 11 fra Rådighedslønsforeningen ….. 
 

Kære alle. 

GODT NYTÅR, med ønsket om et rigtigt godt og spændende år med mange glæder både privat og for dig 

som rådighedslønner….. Bestyrelsen er klar med nye kurser og udflugter samt andre tiltag. 

Vores Årsmøde 2015  

Som sagt og skrevet ud til alle, holder vi Årsmøde på Viby Kro den 29 januar.  

I løbet af nogle dage vil I alle modtage det materiale som bestyrelsen går til valg på, ny strategiplan, budget 

2015 mm. 

Vi håber selvfølgelig at vi alle 5,at vi  får 1 år mere til at gennemfører den strategi og modernisering af 

foreningen som vi lægger op til… 

Der er tilmeldt 25 stemmeberettiget – 3 fra HK T/J og 2 gæster. 

Vi glæder os til dagen og at se kollegaer… 

Vores medlemsmøde i HK Huset 07 januar 2015. 

25 medlemmer mødte op i HK Huset den 7 januar, vi fik en gennemgang af året 2014 for RF samt en kort 

gennemgang af vores forhåbentlig nye strategi og lidt økonomi.  

God frokost i kantinen og kammeratlig hygge…. 

Kl 13.30 kom Andreas og fortalte om HK Huset samt gav en fin status omkring HK T/J arbejde i DSB – 

BaneDK mm.  

Kl ca 15 drog vi alle hjem efter en god dag. 



     

Søren gennemgår Strategi                                                                       Andreas fortæller om HK´s verden 

 

 

Overgang fra rådighedsløn til pension. 

 

Søren Elvin Andersen 

1 af vore medlemmer har spurgt Helle ( HK T/J ) om overgang til Pension. 
Her et svar - mange andre kan have glæde af..... 

Det er Statens Administration, der styrer udbetaling af din pension til den tid. 

Tidligere fik man fremsendt et pensionsskema nogle måneder før rådighedslønnen udløber, men nu bliver 
den lagt på www.tjenestemandspension.dk. 

Hvis du går ind på dette link http://www.statens-adm.dk/Pension/Tjenestemandspensioner-for-borger 

kan du læse hvordan det foregår. 

Det er jo ret nyt, at det er på denne måde, så hvis du (eller Søren fra medlemmerne) erfarer, at der er noget, 

der ikke fungerer, hører jeg meget gerne fra jer, så vi kan tage fat i det. 



 

Generalforsamling i Chefkredsen 

 

John Løvenskjold Nielsen 

Chef og lederkredsen holder generalforsamling den 30 januar i trafikstyrelsen der skulle alle 
rådighedslønnerne som er medlem af kredsen gerne være inviteret af Carsten Helmbo hvis der skulle være 
en enkelt vi ikke har mailadressen på, så send en mail til mig, så får i invitationen direkte hurtigst muligt 

Generalforsamling i Passagerkredsen 

Se vedhæftet fil til medlemmer af Passagerkredsen omkring indkaldelse til Generalforsamling …  

 

Kurser i HK regi…. 

Gratis skræddersyede kurser i foråret 

Vil du lære om mindfulness, stresshåndtering og kommunikation, forbedre dine sprog- og it-kundskaber, 

eller har du lovet dig selv at gøre noget ved sundheden? 

 

Så tag på kursus i foråret.  

 

Vi har skræddersyet en række kurser til dig. Fordi uddannelse er vigtigt for dig og for mig og for fremtiden.  

 

 



Ligesom tidligere år var vores arrangementer og kurser været populære i 2014. Nogle endda så populære, 
at vi måtte oprette ventelister. 

De mest efterspurgte kurser i stresshåndtering, kommunikation og konfliktløsning tilbyder vi igen i år. Der 
er også blevet plads til nye, som Business tysk, Business English, PowerPoint, og 2 foredrag over emnet 
”Styrk din krop og sundhed”. Og vi har flere i støbeskeen. 

Du kan allerede tilmelde dig 

Se og tilmeld dig arrangementer og kurser i HK  

Pladserne er begrænsede og fordeles efter først til mølle-princippet, så skynd dig at sikre dig en plads. 

DENNE ER FRA HK SJÆLLAND – MEN ALLE DELE AF HK i hele Danmark  HAR KURSER – GÅ IN PÅ HK 

OG SE OM DER IKKE ER NOGET DU HAR BRUG FOR – KURSERNE ER BÅDE I GRUPPER OG  VIA 

INTERNETTET…. Søren 

Tilmelding til lønforsikring – efter rådighedsløn. 

Helle i HK T/J undersøger pt denne sag.  

Svar følger så hurtigt vi modtager det. 

 

Alt for nu ….. næste bestyrelsesmøde er sat til 06 februar kl 10 – husk at du kan ringe til HELE bestyrelsen, 

emner I ønsker behandlet sendes til  en af os i bestyrelsen senest 2 dg før mødet.  

Husk også at se vores Facebook – side…. 

Pas godt på dig selv – vi er tilbage med et nyt nyhedsbrev ( nr 12 ) omkring 8 februar.   

Carsten – Lotti –Lene – Erik og Søren 

 

 

 

 



 

 

 


