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Kære medlemmer. 
 
Ekstraordinært Lokalgruppemøde: 
Der er blevet indkaldt til ekstraordinært lokalgruppemøde d. 25. november 2019 kl. 12.00 i fælleslokalet på 
TPL gangen. 
 
Dagsordenen for mødet er lokalgruppens nye vedtægter, der tager højde for den nye aftale om 
tillidsrepræsentanter, som kun giver lokalgruppen to tillidsrepræsentanter i stedet for fire.  
Ligeledes tager de nye vedtægter højde for det pålæg fra TPO og DJ om at fjerne vores kassererpost. 
I fremtiden bliver lokalgruppens økonomi varetaget af områdegruppens kasserer, og 
lokalgruppebestyrelsen har ikke haft indvirken på denne beslutning. 
De nye vedtægter tager deslige højde for ændring af lokalgruppens ansvarsområder, hvorfor bestemmelser 
om hold, mv. er fjernet. Dette er nu en ledelsesopgave, som lokalgruppen ikke har indflydelse på. 
 
Forslag til vedtægtsændringerne er fremlagt på stuen og kan endvidere ses på vores hjemmeside. 
 
Mikkel Channo Jessen, formand for TPO, deltager på mødet og der vil være mulighed for at drøfte aktuelle 
aktiviteter i TPO. 
 
Ordinært Lokalgruppemøde 2020: 
Lokalgruppemødet afholdes d. 6. februar 2020 i Idrætsforeningens lokale, Ny Banegårdsgade 42. 
Det er det samme lokale, som vi har afholdt lokalgruppemøder i de senere år. 
Så sørg allerede nu for at få søgt fri. 
 
Den officielle indkaldelse bliver offentliggjort særskilt. 
 
Børneguidehold i Århus fra K20: 
Der har, som tidligere skrevet, været afholdt en afstemning blandt børneguiderne i Århus om oprettelsen af 
et børneguidehold med fast placerede børneguideture. 
Afstemningsresultatet viste, at ud af 20 indkomne svar, ønskede 14 holdet oprettet, mens 6 var imod. 
Derfor er holdet nu blevet oprettet. 
 
Da der er tale om et hold, med fast produktion indplaceret på fredage og søndage, gik vi med til, at man 
ikke kunne søge FDE dage på fredage. 
Vi var meget i tvivl, om vi skulle godkende denne begrænsning, men fandt, at idet holdet i udgangspunktet 
skal være selvafløsende, var det en begrænsning på et acceptabelt niveau. 
Men vi vil naturligvis holde øje med om denne begrænsning er nødvendig eller ej. 
 
Vilkårene for børneguideholdet er ophængt på opslagstavlen og kan ses på vores hjemmeside. 
 
Brudsager: 
Vi modtager stadig mange sager om brud på aftaler. 
Især er der en stigende tendens til brud på aftale om tekniske tider (skiftetider, mv.) samt pauseregler. 
I skal vide, at disse bliver drøftet i relevante fora, så bliv endelig ved med at indlevere sedler. 
 
Samtidig modtager vi også mange sedler om manglende bemanding. 
Vi ved, at det er utroligt hårdt for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, når der mangler den aftalte 
bemanding. 
 
Som noget nyt, er der blevet indleveret sedler, hvor man er blevet disponeret til pass. kørsel i Arriva tog. 
Der er ikke indgået aftale om, at vi kan benytte andre operatører og da det ikke er alle, der har frikort, kan 
dette give problemer for den enkelte. Vi har derfor rettet henvendelse til ledelsen vedrørende dette. 


