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Referent: BMS. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Siden Sidst 

3. Turliste 

4. Sager til behandling 

5. Lokalgruppemøde 2017 

6. Orientering fra AMIR 

7. Regnskab/økonomi 

8. Aktivitetsliste 

9. Evt.  

 

 

 

Ad1. 

Dagsorden godkendt. 

 

Ad2. 

BW, BMS, Til LAMSU. Fremadrettet bliver referatet sendt ud til godkendelse efter mødet. 

Ledelsesindlæg: 
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Fravær gennemgået. Orientering om Økonomi. Orientering om MTAPV. Pilotprojekt omkring 2 og 

2 billettering behandles i TPO. Temadag for togp. Undervejs. 

Orientering om status på ab depot’s lukning. 

Orientering om logistiks nye personale. 

 

Medarbejderside: 

Der blev spurgt ind til status på svind, hvilket man ikke havde undersøgt da det bliver behandlet 

andetsteds. 

Der blev spurgt ind til om det fik indflydelse andetsteds i virksomheden at man skulle tilføre DSB 

vedligehold et trecifret millionbeløb. Det havde man ikke undersøgt, da man ikke forstod 

baggrunden for spørgsmålet… 

Der blev spurgt ind til parkeringsforhold. Herunder cykelparkering og sti til denne. 

Der blev spurgt til status på snackbags. Der er nedsat en arbejdsgruppe der evaluerer konceptet, 

og man afventer evalueringen. 

 

BW med i en arbejdsgruppe vedrørende modernisering af TPO’s hjemmeside. 

BW til møde med TPO’s PU medlemmer. 

 

Ad3. 

Forskellige problematikker omkring ekstrabemanding og brug af reserver drøftet. 

Definitioner på pas-kørsel drøftet.  

 

Ad4.  

På baggrund af enkelte episoder er brug af hvileværelser drøftet og der iværksættes en 

undersøgelses om tildeling af hvileværelser på andre depoter. 

Episode omkring afkobling af togsæt i ab drøftet.  

Procedurerer omkring togpersonalets medvirken ved samling af overgang og efterfølgende 

afkobling af togsæt på endestationer drøftet. Der skal måske forventningsafstemmes med 

fremføring om, hvad der kan forventes at togpersonalet kan nå, i forhold til øvrige arbejdsopgaver 

beskrevet i servicemanualen. 

 

Forskellige personalesager drøftet. 

Der er meget bekymrende at der er en del kollegaer som er langtidssyge pga stress, vold m.m.  

 

Ad5. 

Indkommet forslag drøftet. 

Praktiske gøremål fordelt. 

Forretningsorden gennemgået. 
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Forslag til vedtægtsændringer for gavekassen gennemgået. 

 

Ad6. 

Der kommer APV på torsdag d. 19.01.2017. 

 

Ad7. 

Regnskaber er blevet godkendt. 

 

Ad8. 

Tilrettes. 

 

Ad9. 

Parkeringsforhold den 21.01.2017 i forbindelse med afspærring af Aarhus indre by gennemgået. 

 

 


