
 

 

Velkommen til  nyhedsbrev nr 7 fra Rådighedslønsforeningen. 

Kære alle…. 

Så starter 2´halvår i vores lille forening, og vi harfrem mod jul planlagt en del spændende aktiviteter – 

kurser, udflugter og medlemsmøder. Tak til alle jer som kom med input til udflugt, flere muligheder 

undersøges pt. – men du kan stadig nå at skrive til Lotti hvis du sidder med en god ide.  

Vi håber mange af jer vil bruge disse muligheder for dels at få mere information og møde kollegaer, nye 

som gamle. 

Der har været ro både hos os og i store HK henover sommeren . Mest tid er brugt til at forberede krav til OK 

2015 ( overenskomstforhandlinger 2015 ).  Lotti og jeg havde i juni møde omkring vores hjemmeside som er 

på vej i den rigtige retning sammen med Tine. Fremover vil aktiviteter mm komme på denne side – men 

nyhedsbrevet vil blive bevaret. 

Lad os tage fat på 2´halvår med at kikke tilbage. Andreas og Birthe har ønsket at komme med et lille skriv til 

os, så det  starter vi med…. 

På gensyn, hvis ikke andet  sker, midt september…… 

Hilsen fra Formand og næstformand….  

Rådighedslønsforeningen – et supertilbud til de aktive 

Vi har med levende interesse fulgt Rådighedslønsforeningens mange aktiviteter siden formandsskiftet og 

valget af den helt nye bestyrelse for omtrent ½ år siden – og hatten af for det vi har set indtil nu. Det lover 

godt for fremtiden. 

Hvor vi for 2 år siden diskuterede om vi fortsat skulle opretholde foreningen p.g.a. vigende medlemstal – så 

kan vi i dag konstatere, at der grundet besparelser er kommet mange nye medlemmer og at 

forventningerne om støtte, information og videndeling er store. 



Nu formelig sprudler foreningen af aktivitet og relevante medlemstilbud - og med nyhedsbrevet har 

foreningen lagt sig i førerfeltet hvad angår synlighed og det at holde medlemmerne velorienterede om det 

der betyder noget.  

Kravene til foreningen har ændret sig 

Rådighedslønsforeningens aktiviteter afspejler klart, at afskedigelsen af en tjenestemand på rådighedsløn i 

dag kan ske i alle aldre – at det for mange derfor drejer sig om at få åbnet en ny dør i deres arbejdsliv, efter 

at den gamle definitivt er lukket. 

Derfor er de færreste i tvivl om hvad det gælder – nemlig at udvikle og udnytte rådighedslønperioden så 

effektivt som muligt til at styrke sig, enten til et nyt spring i arbejdslivet, eller til en velorganiseret 

tilbagetrækning med et godt netværk i bagagen. 

Der er virkelig noget at hente hvis man aktivt gør brug af tilbuddene – og det ses gerne at man blander sig 

med gode ideer og en hjælpende hånd. 

Vi er blevet bedre til at bruge HKs mange tilbud 

Som et godt supplement til Rådighedslønsforeningens aktiviteter skal nævnes HKs mange gratis 

kursustilbud. På det seneste har vi nemlig nu fået fuld adgang til alle de gratis lokalkurser i HK landet over - 

som du kan studere nærmere på HKs hjemmeside.  

Også muligheden for et KvikStart, karrietjek og personlig karriererådgivning et tilgængeligt for 

medlemmerne af Rådighedslønsforeningen – det gælder bare om at efterspørge tilbuddene. 

Vi ser hen til et forsat godt samarbejde med Rådighedslønsforeningen til gavn for medlemmerne. 

Mvh 

Andreas Hasle og Birthe Østergaard Petersen 

HK Trafik & Jernbane 

DSB TRÆKKER AFSKEDIGEDE TJENESTEMÆND TILBAGE….. 

 

31. juli 2014  |  Trafik og Jernbane  |  Flemming Bock  

Tjenestemænd på vej på rådighedsløn hentes nu tilbage til kundecenteret, hvilket DSB har ret til, så længe 

jobbet kan betegnes som passende.  

- DSB har orienteret HK Trafik & Jernbane om, at man ville gøre brug af denne mulighed, men jeg har 

opponeret, idet vi ved, at DSB samtidig overvejer nye effektiviseringer som vil føre til nye afskedigelser, 

netop på de områder, hvor man henter tjenestemændene tilbage, udtaler formand for HK Trafik & 

Jernbane, Andreas Hasle. 



- DSB’s aktion skaber naturligt ikke en positiv stemning blandt medlemmerne. Det medlemmerne har været 

igennem op til deres afskedigelse er en grim oplevelse og stemningen, som DSB også fornemmer, har 

åbenbart fået nogen til at sprede det rygte, at det er HK Trafik & Jernbane der har foreslået DSB at gøre 

dette. 

Lad mig sige det klart og tydeligt: Det er en stor løgn – uden hold i virkeligheden! 

Hvordan rygtet er opstået, ved vi ikke, men er det noget virksomheden har sat i værk, er det ganske enkelt 

utilstedeligt. Jeg har svært ved at tro, at virksomheden vil ty til sådan rygtedannelse, når beslutninger er 

upopulære, og jeg håber DSB vil være med til at fjerne rygtedannelsen, slutter Andreas Hasle. 

 

Vi skal nok i RF holde jer løbende informeret…. Eller gå ind og kik på HK T/J hjemmeside : 

http://www.hk.dk/OmHK/Sektorer/TrafikOgJernbane 

 

Nyt kursus i Kompetenceudvikling – A kasse og Pensionsforhold. 

Så er det med at komme op af sofaen og tilmelde dig ovennævnte kursus. Denne gang holder vi det i Jylland 

bla pga af rejsetiden til København og vi er en landsdækkende forening.  

Kurset er den 25 september og starter kl 09.00 – på First Hotel i Kolding. 

Vi glæder os til at se dig ……. Pt er der allerede tilmeldt 12 pax. 

SE VEDHÆFTET PDF-FIL OM KURSET.  ( kan du ikke se den kontakt Søren ) 

Referat fra 3´bestyrelsesmøde…. 

Referat fra 3´bestyrelsmøde afholdt i Fredericia den 1 maj er vedhæftet. 

Ligeså vores aktivitetsplan for foreningen. 

4´bestyrelsesmøde …..   

4´bestyrelsesmøde finder sted på torsdag den 21 august hos Søren  

Mødedagsorden er vedhæfter. Har du ønsker der skal tage op, kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.    

Hørt på gangene …. 

• Der skulle komme flere Lyttemøder i september/oktober både på Sjælland og Jylland. 

• Vi arbejder på medlemsmøde med Andreas og Birthe i HK huset …..  

• Efterårsudflugt ….  

• Kurser for yngre medlemmer… 

Medlemmer…..    

Vi har siden 1 april mistet 2 medlemmer og er nu 109 medlemmer af foreningen… 



• HUSK at være med til at tegne flere medlemmer til HK T/J 

• HUSK at bruge sommerhuse/Lejligheder 

• HUSK at få tilbud fra TRYG Tjenestemændsforsikring…. 

Alt for denne gang  - vi er tilbage med mere nyt midt september … 

Kærlig hilsen fra  

Lotti – Lene – Carsten – Erik og Søren….. 

  

 

 

 

 

       

     


