
 

Velkommen til det 3´nyhedsbrev fra HK Rådighedslønsforeningen.  

Goddag til alle …… 

Hvor tiden dog går hurtigt – det er blevet forsommer og det er allerede tid til et nyt nyhedsbrev. 

Jeg var lidt bange for om vi nu også kunne få stof nok til et brev hver måned – det behøver jeg ikke længere 

have sovløse nætter over – se bare dette brev…måske lidt for langt, men alt nyt skal jo med, så vi må 

hellere komme i gang. 

Referat fra vores 2´ bestyrelsesmødet vedhæftet…   

HK på vej mod nye tider …. Trafik og Jernbane deltager også. 

HK Trafik og Jernbane havde 3 april indkaldt repræsentanter fra vores kredse til orientering og partisk 

udførelse af den nye strategi på kommunikationsområdet  mm . Mød en aktiv og lyttende 

Tillidsmand/kvinde.  Mødet blev styret af CEVEA. Kort fortalt gik det ud på at T/R skal opsøge og lytte mere 

til deres medlemmer. Det betyder også, da I er medlem af kredsene, at I bliver ringet op/ kontaktet.        

  

Andreas forklare om fremdriften i den synlige fagforening.  

Der bliver indkaldt til Lyttemøder mellem 5 og 21 maj. Møderne afholdes i København, Fredericia, Håje 

Tåstrup, Herning og Århus. Nærmere følger fra Branchebestyrelsen og / eller din kreds.       

 



 

Nyt medlem + medlemslisten 

Siden sidst  har vi fået 1 nyt medlem, der som vore kollegaer fra Rejsebutikkerne først kommer hen af 

sensommeren, men vi har valgt at tage dem ind under vore beskyttende vinger allerede nu, hvor vi kender 

dem.  

Denne gang har vi valgt at medsende listen over dem er pt står i vores forening. Nogle vil spørge hvorfor 

der ikke er flere oplysninger, det har vi fravalgt af personlige etiske grunde. Så skulle alle havde været 

spurgt om vi måtte oplyse.          

Økonomi …. 

Alle kredse mf i Hk har det lidt svært med økonomien. Det gælder også Rådighedsforeningen. Vi har et 

meget lille budget venligst betalt af jer via den kreds I er medlem af. Derfor gælder det også om at bruge 

os. Man er automatisk medlem af foreningen fra man kommer på Rådighedsløn, eller ved man kommer 

det. 2014 bliver også et år hvor alle mønter skal vendes, derfor har vi på sociale arrangementer indført en  

mikroskopisk  egenbetaling , se under hvert arrangement. Kurser – årsmøde bliver ikke berørt. Men 

desværre bliver vi nød til at slå julefrokost og Årsmøde sammen – næstegang den 29 januar kl 12 på Viby ( 

Sjælland ) Kro.  

Besøg Andreas og Birthe på Facebook….  

Gå ind på Facebook og skriv i søgefeltet Andreas og Birthe, vupti så kommer deres side frem, tryk i ” syntes 

godt om ” – og du vi herefter modtage de meddelser de sender ud. 

 

Så skal vi på sommerudflugt til … 

  

 Årets første udflugt finder sted tirsdag den 17 juni. Vi mødes på Århus H kl 10.15. 

Vi tager til Århus og besøger Den Gamle By inkl rundvisning med guide og spiser frokost på hyggelig 

restaurant i Århus samt kollegasamvær.  

Pris ( egenbetaling – se under Økonomi ) 99 kr. 



Alt dette får du :  

* Indgang til Den Gamle By inkl rundvisning med guide + Pladsbillet fra København t/r+ Frokost inkl 3 

genstande.   

På grund af arrangement i Århus har vi kun 40 pladser – så skynd jer og tilmelde jer til Lotti. 2673 7120 eller 

lottisorensen@gmail.com. 

Udførlig program kommer ud omkring 1 maj .   

Spørgsmål Lotti og Erik  

Kurser ….. 

Den 2 april holdt Lene og Carsten kursus i HK Huset omkring A-kasse / kompetence mm. Kæmpe succes og 

overtegning af deltagere – 34 personer ( inkl 4 fra bestyrelsen ). Der er derfor en rigtig god grund til at 

gentage kurset i Jylland – også fordi de fleste af vore nye medlemmer kommer fra det område. Det bliver 

nok den 25 september i Fredericia. Mere følger senere fra Lene og Carsten. Godt I støtter op. 

Spørgsmål kontakt Carsten.  

Få et godt forsikringstilbud….. 78 % vil anbefale . 

Som du måske har hørt – har HK T/J sit eget forsikringsskab sammen med andre tjenestemandsansatte. 

Mange af os har været medlem i mange år – dels pga prisen og særlig den service man får. Er de billigere 

end andre – måske, men det er ligeså meget den service man får når skaden ER sket. 

De har lige opdateret forsikringspakken på Familieforsikring med 4 nye tilbud – bla alarm.På 

Ferierejseforsikringen gyldig fra August 2014 sker der en opdatering. Det gule sygesikringskort gælder ikke 

længere – nu kun det blå EU kort. Men det indeholder kun det ydelse den lokale borgere, hvor du holder 

ferie får. Men når du har forsikring i Tryg Tjenestemand Ferierejser dækker den også det du mister…. 

Er du medlem til denne lave pris og med de mange ydelser – kan du også få dine børn ind i selskabet. 

Som vedhæftet fil er et skema du skal sende / kontakt via mail. HUSK har bruge Rådighedslønsforeningen 

som afsender, da vi så er med i en konkurrence – til glæde for os alle. Har du kollegaer der ikke kender 

foreningen – giv dem et kort. Et tilbud kan man altid få. Skriv og få flere skemaer ….. til Søren 

Skaf et nyt medlem af HK …   

HUSK – skaf et nyt medlem og få 300 i findeløn…. 

Seniornetværk….. 

Der findes en forening der hedder Senior Erhverv Danmark. De har lokalforeninger i hele Danmark.  

Gennem året har de ” Åbent hus ” – se f.eks invitation og information fra Odense Afd. på 

www.seniorerhverv-odense.dk . 

Evt spørgsmål kontakt Carsten     



HK kurser – ny portal ….. 

På HK Hjemmeside kan du nu se og tilmelde dig kurser, HK afholder. Gå ind under 

http://www.hk.dk/Karrier 

Aktivitetskalender – som de ser ud lige nu….. 

* Bestyrelsesmøde 1 maj i Fredericia. Har du input kontakt bestyrelsen. 

* Evt Rådighedsforeningen holder medlemsmøde i Århus  21 maj - Mød dit HK  ( nærmere følger afhænger 

af mulige aftaler – sæt X ). 

* Sommerudflugt 17 juni til Den Gamle By i Århus. ( se omtale ). 

* Kursus 25 september i Fredericia – se omtale andet sted.  

* Efterårsudflugt 2 oktober – Lotti og Erik modtager gerne forslag…. 

* Oktober medlemsmøder i København og Jylland/ Fyn  

* Årsmøde/Julefrokost 29 januar 2015 på Viby Sjælland Kro. 

Flere aktiviteter følger…..    

HUSK at bruge os hvis du har ideer – behov for en samtale eller lignede…  

Ikke mere for denne gang, hvis intet sker er vi tilbage midt maj – men vi er ikke længere væk end din mail 

eller telefonen….. Pas godt på jer selv – venner og familie………..  

 

Hilsen Bestyrelsen 

Carsten – Lene – Lotti – Erik og Søren 

   

 

 


