
 

Nyhedsbrev nr 9 – Rådighedslønsforeningen….. 

Kære alle….. 

I dette nyhedsbrev skal vi meget rundt, både i vores egne rækker, men også med oplysninger fra både HK 

og DSB. 

Vores arrangementer er velbesøgte – men ville håbe at vi kan få flere i tale, som vi sjældent høre fra. Hvis 

du ikke benytter os – men har mulighed for det, ta´ en kontakt til en af os i bestyrelsen, eller deltag i vores 

arrangementer.  

Og så til sagen, da vi har meget at fortælle om, og pladsen er knap…. 

Fribefordring  

Vedhæftet en mail fra DSB til Seniorklubben omkring fribefordring til udlandet og FIB – kort. God læsning 

også for os. 

Udflugt den 26 november til København ….   

35 forventningsfulde medlemmer af Rådighedsforeningen troppede op til vores juletur på Nikolaj Plads i 
København d 26.11 med en byvandring i Minefeltet i det indre København i sigte. 
 
 Til at føre os rundt havde vi engageret den kendte by historiker Allan Mylius Thomsen, som med kyndig 
hånd i 2 timer førte os omkring gamle værtshuse og bykvarterer, krydret med anekdoter og saftige historier 
om bordeller og offentlige fruentimmer. 
 
 Allan Mylius Thomsen var en levende fortæller, der forstod at gøre historieanskuelse til en levende ting, 
som fik latteren frem på alle deltagere. 
 
 Dagen afsluttedes på den hyggelige Restaurant Gilleleje i Nyhavn, hvor vi indtog en dejlig julefrokost. 
Stemningen var høj og det kollegiale samvær i højsædet. 
 
 Det var dejligt at se at der var fuldt hus til arrangementet og at det, at dømme efter reaktionerne, faldt i 
god jord. 

 



 

 

          Vi ses alle den 7 januar og til foråret …… 



Medlemsmøde 7 januar i HK Huset 

Hold da op en tilstrømning der kom til vores møde – på bare 24 timer var der booket 25 pladser.  

Der er stadig nogle pladser, da vi har udvidet antallet af pladser – så du kan nå det endnu.. her lige 

programmet for dagen hvis det skulle være væk…. 

Program for dagen : 

11.00 Alle mødes i HK Huset – stuen. 
          Velkomst af Rådighedsgruppen – info og spørgsmål. 
 
          * Sidste nyt  
          * Præsentation af vores Strategiplan 2014 - 2016  
 
12.30 Frokost med medlemmer af HK T/J ledelse  
  
13.30 Information og dialog med HK T/J formand Andreas Hasle + evt ?  
          * Nyt fra HK T/R + DSB / BaneDK  mm  
  

           
  
14.30 ca. Forsættelse af møde fra formiddag.  
  
15.00 – 15.30 Slut  
 

Tilmelding  :  Søren  mail  sorenandersenhk@gmail.com 

Økonomi 2014 og 2015 

Året er ved at gå på held … og også vores penge.  

Vi havde ca 53.000 kr at gøre godt med. Vi har brugt næsten alle pengene – primært til kurser, udflugter og 

lidt til bestyrelsesmøder samt partiske ting.  

For 2015 havde vi i 1´fase fået tildelt 40.000 kr fra det centrale budget i HK Trafik og Jernbane. Vi 

anmodede og + 10.000 kr så vi havde det samme beløb som i 2014. Med stor hjælp fra bla kredsene, der 

syntes vi tog os godt af deres medlemmer var der stor tilslutning til vi får samme beløb som i 2014.  

Vi kan derfor holde samme niveau som i år.  STOR tak til alle der bidrog til denne positive udvikling.  

 



Bestyrelsesmøder i HK Trafik og Jernbane + HK Stat        

Søren deltager i ovennævnte og de største ting der er oppe lige pt er Den Organiserende Fagforening ( læs 

mere på HK hjemmeside ) og  Overenskomstforhandlingerne 2015.  

Se 2 vedhæftede filer om dette emne. 

Vi arbejder – også i Rådighedslønforeningen  dels med opfyldning på medlemsundersøgelsen og DOF.  

Vi følger løbende op på ovenstående….. 

Medlemsundersøgelse. 

Når vi taler om medlemsundersøgelse, har vi i RF fået ok til at lave vores egen medlemsundersøgelse. 

Så snart vi har lavet spørgsmål ( max 15 stk ) hører i nærmere.  

Jeres mening og forslag er vigtige for os – da vi gerne vil være så synlige og innovative som muligt…..   

Fra HK T/J… 

Kære alle 

HK Stat har lavet en julekonkurrence med præmier som også er lagt på vores hjemmeside. Hvis det falder 

for må I meget gerne reklamere lidt for den. http://www.hk.dk/OmHK/Sektorer/Stat/HK-Stat-

julekonkurrence (Se spottet på forsiden af vores hjemmeside). 

Hovedformålet er, at medlemmet inde på ”konkurrence-siden” bliver mindet om at tjekke sin profil på 

MitHK og ajourføre sin mailadresse.  

Det er en rigtig god ide hvis medlemmet udfylder en profil på hjemmesidens MitHK – fordi kan give et 

større udbytte af medlemskabet i HK. At man udover faglig support også får gode rabatilbud, adgange til 

gratis lokalkurser, netværksmuligheder samt såkaldt ”personaliserede” nyhedsbreve, hvor det der kan være 

relevant i forhold til ens profil m.v. er det man møder først når man klikker sig ind. 

Der er i det hele tage mange nyheder undervejs på hjemmesiden som det er vigtigt at vores medlemmer 

kan få gavn af – men det kræver at de kan nås gennem en profil på MitHK. Det vil der komme flere 

kampagner omkring fra store HK i den kommende tid. 

HUSK …… 

* Årsmøde den 29 januar på Viby Sjælland Kro kl 12 – nærmere følger om ca 1 uge …… 

* Meld dig ind på vores Facebook gruppe – pt er vi allerede 31 personer. Og debatten og meddeler fra 

medlem til medlem er begyndt.  

* Husk at faglige spørgsmål behandles af din lokal kreds/ TR. Vi hjælper gerne med at formidle kontakt og 

hjælper med opfølgning.  



Bestyrelsesmøde og ” Tjat med bestyrelsen ”… 

*Torsdag  den 11 december er der bestyrelsesmøde fra kl 10.30. Det betyder også at du kan ringe / skrive 

til hele bestyrelsen – ” Tjat med bestyrelsen ”. Ring på vores HK mobil 4276 2435 eller skriv til 

sorenandersenhk@gmail.com … vi er klar. 

Har du emner du ønsker at få behandlet på mødet – send dit forslag eller indlæg til et af 

bestyrelsesmedlemmerne……       

Ikke mere for denne gang ,  vi venter med ønske god jul – da vi kommer med endnu et nyhedsbrev inden 

jul, men ønsker alle en glædelig varm og hyggelig december …. med kager, gløgg, julefrokost og hvad der 

ellers høre december til….. 

Mange varme hilsener fra bestyrelsen …..pas godt på jer selv og dine …… 

     

Bagerst fra venstre : Lotti og Lene – forrest fra venstre Carsten, Erik og Søren…. 

 

 

 

 

    

     

 



 


