
 

Velkommen til det 6´nyhedsbrev fra HK Rådighedslønsforeningen….. 

Kære Rådighedslønnere 

Så er vi halvvejs henne i året og mange ting er sket – syntes vi lever både i DSB og BaneDK i en 
tid hvor de holder os godt beskæftiget. Hvad mon de næste 6 mdr. byder på, forhåbentlig ikke flere 
medlemmer til vores forening. 

Ellers har vi jo siden sidste nyhedsbrev været på skovtur, se billeder og beskrivelser nedenfor. Der 
har været afholdt bestyrelsesmøder i Brancheforeningen og der er gang i diverse projecter omkring 
et mere aktivt HK. Vi kan også denne gang bringe nyt omkring feriehusene. 

Men lad os komme i gang…..  

Foto 

Nu har vi fået fotograferet vores nye bestyrelsesmedlem Carsten Enstrøm. 

 

 

 

 

 

 

 



Skovtur til Århus…. 

Vi mødtes alle på Århus H tirsdag den 17 juni kl 10. Herefter gik det gennem Aros til den Gamle 
By. Her mødte vi vores guide – der gav en tur i den nye bydel fra 60´erne og frem samt fortalte om 
nye projekter. Nedenfor kan I se næsten alle deltagerne…samt formanden for Seniorklubben som 
vi havde fået til at holde et indlæg om det at ” gå hjem ” samt om klubben. 

En veludstyret frokost ( hovedret efter eget valg og dessert ) samt kaffe the og drikkevare blev nydt 
på Cafe ved kanalen. Kl ca 16 var vi igen på vej hjem efter en spændende dag.  

Vi kunne godt være lidt flere … så se derfor omkring efterårsturen….     

     

Næsten hele holdet …. 

 

 

Fra den nye udstilling hvor mange af os passede fint ind… fra 60´erne og frem – bageren er fra 70érne, noget er pap og andet 

virkelige varer man kan nyde eller købe med hjem ….. til efteråret åbner en købmand mm. 



 

Realkompetancevudering  

Har modtaget materiale fra Sek. som her viderebringes…. 

Feriehusene… 

Kære Alle 

  

Som et forsøg vil Jernbaneferie i år sætte dele af højsæsonen til udlejning på én gang. 

  

Dette betyder, at ugerne 29, 30 og 31 i 2015 allerede kan lejes fra torsdag den 17. juli 2014 kl. 10.  

Jernbaneferie holder ligeledes ekstraordinært åben fredag den 18. juli (fra kl. 10-13)  

Booking skal som altid ske på telefon 3334613.  

Vi håber, at I alle vil tage godt imod denne mulighed.  

Vi glæder os til, at I ringer og vi kan finde en god ferie til jer.  

God sommer  

Jernbaneferie 

   

http://www.hk.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/07/01/Udlejning-af-ugerne 

 

Branchebestyrelsesmøde i Trafik / Jernbane. 

Der har været afholdt et par bestyrelsesmøder i Branchebestyrelsen.  

Et hvor vi ikke deltog, da det mest gik på hvilke opgaver kredsene evt. skal overtage. 



Det andet den 20 juni var godkendelse af årsregnskab / opfølgning på Overenskomst 2015 ( OK15 ) samt 

opfølgning på HK Stats handlingsplaner.  

Næste møde er først i september – Har I noget vi skal medbringe – kontakt Søren. 

Vores eget bestyrelsesmøde nr 4 er den 21 august. Ting I ønsker bestyrelsen behandler sendes senest 1 uge 

før til Søren eller Lotti.  

Vores Efterårsskovtur….. 

Vi vil så gerne have mange flere med på vores ture.. derfor spørger bestyrelsen – hvad har i lyst til ?. 

De forrige bestyrelser har lavet mange fine udflugter – derfor, har I lyst til at se noget andet og hvilke 

indhold ….. 

Nogle ideer vi har talt om, kunne være : Fredensborg inkl haven / Rundvisning i Folketinget / Helsingør med 

Kronborg og frokost hos de gamle navere inkl historie og sang / Jernbanemusset i Odense / rundvisning i 

Kastrup lufthavn,  eller – ja her kommer I ind. 

Der vil altid, foruden highlighten også være et kulturelt indslag eller foredrag af en der kan give os nogetat 

tænke over samt frokost. 

Hvis turen går til København og omegn kunne besøg i HK huset og møde med Andreas og/eller Birthe være 

en ide – også. 

Egenbetaling vil ikke altid være nødvendigt.     

Send MEGET gerne jeres forslag til Lotti og/eller Erik gerne i løbet af juli, først august – da vi skal planlægge 

turen i oktober…  

Medlemmer    

Der er siden sidst, heldigvis ikke kommet nye medlemmer ( misforstå mig ikke = så er ingen blevet opsagt. ) 

til 

Ingen har forladt foreningen.  

Lige lidt OBS OBS  

Husk vores kursus i A kasse mm 25 september – kontakt Lene. 

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 midt i august med flere nyheder, med mindre noget 

sker…  



Forsat god sommer – pas godt på jer selv og din familie… tænk på fremtiden og brug 
fortiden og HK som støtte…. Til vi ses  

Lotti – Erik – Carsten – Lene og Søren  


