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Referat af bestyrelsesmøde  

Aarhus, D. 28.09.2017 

 

 

Mødedeltagere: 

 

Bo Willestofte (BW) 

Jeanette Nielsen  (JN), afbud 

Bo M. Sørensen (BMS) 

Egon N. Andersen (ENA) 

Tina Bryder (TB) 

Helle Hvidkjær, AMIR (HH) 

Flemming P. Pedersen (FPP) 

 

 

 

 

 

 

Referent: BMS. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Siden Sidst 

3. Regnskab/økonomi 

4. Turliste 

5. Sager til behandling 

6. Orientering fra AMIR 

7. Aktivitetsliste 

8. Evt.  

 

 

 

Ad1. 

Dagsorden godkendt. 

 

Ad2. 

BW til PU møde 21/8.  

Snak om depoterne.  

Der skal kigges på taxa-tider i forbindelse med ture. 
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Der skal kigges på skiftetider i forbindelse med togbuskørsel. 

Præsentation af ”den gode plan”. 

 

BW til sektionsmøde. 

Orientering om aftale mellem FOA og DJ, vedrørende buschaufførers billettering i 

nordjyskes tog, lavet uden involvering af TPO. 

 

BMS til turlisteseminar. 

Orientering om forventet produktion og holdpladser, div. sporarbejder i k18. 

 

BW til PU møde d. 20/9. 

Orientering om kommende seminar for lokale turlisteforhandler –ture over 9 timer i 

weekends skal debatteres videre på seminaret. Status på K18 

BW til TPO best.møde 26/9. 

Orienterer om drøftelser om nye generelle regler for holdvalg. 

Orientering om at en enig TPO bestyrelse så med meget kritiske øjne på aftalen mellem 

FOA og DJ. 

 

Ad3. 

Ser udmærket ud. 

 

Ad4.  

BW og BMS skal til turlisteseminar d. 5-6/10. 

Lokalt turlistemøde 18/10 for holdrepræsentanter med Bo Lundgaard. 

 

Ad5. 

Forskellige sager drøftet. 

 

Ad6. 

Der går rygter om nyt hvileværelse i dueslagsrummet. Dueslag skal flyttes ind på stuen 

som rumdeler. AMIR’ere har ikke hørt om det. 

 

Der har været mobbecafe d. 26 og 27/9. BW undres over det korte varsel. AMIR’ere 

undres over de ikke har hørt noget konkret om mobbecafeen før sidste uge. 

Lokalgruppebestyrelsen mener at der kunne have været et bedre fremmøde, hvis 

informationen havde været tilgængelig længere tid før. 

 

Nye tog tænkes stadig uden opholdsted for togpersonalet, hvilket anses for at være 

uhensigtsmæssigt. 
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Ad7. 

Tilrettet. 

 

Ad8. 

Orientering om ny næstformand  for lokalgruppe Odense. 

Orientering og ny lokalgruppebestyrelse i Esbjerg. 

 

 

 


