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NYHEDSBREV: BESTYRELSEN INFORMERER 

Kære medlemmer. 
 
 
TPO Info nr. 15 
 
Infoen er vedhæftet dette nyhedsbrev. 
Den omhandler vores stærkt forsinkede Ferieplan. 
 
 
Ny TPO hjemmeside 
 
TPO har fået ny hjemmeside. Adressen er www.tpo-dsb.dk 
Bemærk, at hjemmesiden er under udbygning, så der lidt tid, inden alle informationer er tilgængelige. 
 
 
K20 
 
De sidste dage er der blevet arbejdet med at lægge sidste hånd på vores turlister for K20 på turlisteseminar 
i Korsør. 
 
Generelt må vi sige, at udkastene til turlisterne så fornuftige ud, så der var ikke mange ændringsforslag. 
 
Vi har været nødt til at reducere et hold fra 24 til 12 pladser, da der ikke var produktion til at fylde alle hold. 
Reduktionen er heldigvis sket ved at flytte nogle folk rundt til andre holdpladser internt i holdet og en 
enkelt kollega har skiftet hold.  
Således er reduktionen sket uden at ledelsen har været nødt til at udskrive holdvalg. Dette er vi selvsagt 
meget tilfredse med, da et holdvalg altid giver en masse usikkerhed. 
 
Vi har ifm. K20 også været ved at kigge på, om vi kan lave et reservehold med fast indplacerede BGU ture. 
Der har været afholdt en afstemning blandt børneguiderne, som viste en markant opbakning til at oprette 
holdet. Lige nu tager ledelsen endelig stilling til, om oprettelsen af holdet kan godkendes. Vi håber, at vi kan 
komme med en endelig udmelding i løbet af kort tid. 
 
Turlisterne for K20 – som er gældende fra 5. januar 2020 - bliver distribueret af planlægningsafdelingen 
snarest og vil umiddelbar derefter være at finde på vores hjemmeside 
 
Indtil 5.1.20 er K19.3 gældende. 
 
 
Nye vedtægter for Lokalgruppen 
 
Bestyrelsen har igennem efteråret arbejdet med at udarbejde et oplæg til nye vedtægter til vedtagelse på 
et ekstraordinært lokalgruppemøde i slutningen af året. 
 
Lokalgruppemødet vil blive indkaldt særskilt sammen med offentliggørelsen af bestyrelsens forslag. 
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