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Referat af bestyrelsesmøde  

Aarhus, D. 13.03.2017 

 

 

Mødedeltagere: 

 

Bo Willestofte (BW) 

Jeanette Nielsen  (JN) 

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 - depotstruktur 

3. Sager til behandling 

4. Sommerseminar 

5. Orientering fra AMIR 

6. Regnskab/økonomi 

7. Aktivitetsliste 

8. Evt.  

 

 

 

Ad1. 

Dagsorden godkendt. 

 

Ad2. 

BW til tpo bestyrelsesmøde. 
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Nye aftaler omkring arbejdstidsregler og tilrettelæggelse af tjeneste for S-togsrevisorer. 

 

Der kommer nye regler for hvor hurtigt man vil indkalde til fraværssamtaler. 

 

Når der bliver lavet en tur der ikke overholder arbejdstidsreglerne er den først ulovlig hvis den ikke 

bliver lavet om efter henvendelse til tjenestefordelingen. 

 

Evaluering af bodycams, drøftelser omkring videoovervågning andre steder. 

 

Ny uniform drøftet. Det blev bemærket at man mangler en blazer, den røde vest bør være blå. 

Bukseben bør være mere vide. 

 

Der blev drøftet økonomi. 

 

Der blev drøftet overenskomstforslag. 

 

Der blev snakket om togføreruddannelse. 

Der blev snakket om svind. 

 

ENA, FPP og HH til lamsu. 

MUSV drøftet. Herunder måltals betydning, ledelsens holdning til ”bisidder” ved MUS. 

Fravær drøftet. Det overvejes at nedsætte en arbejdsgruppe der skal evaluere på fravær. 

Der blev orienteret om sanktioner i forbindelse med kontrolafgifter udstedt til ”guldkort”. 

Ros til fodboldguidernes indsats. 

 

Positiv feedback på Christiansborgtur. 

 

(Overordnet orientering om fremtidig depotstruktur.) 

 

Ad3. 

Forskellige personalesager drøftet. 

 

Ad4.  

Sommerhus fundet. 
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Ad5. 

Førerrumsmåtter til udbringning debatteret. 

Extra nøgler til udlån – løsning søges, 7-eleven mulig løsning. 

FPP til knagerække eftersyn. Løsning for konvertering af pantry i ic4 til tgf-kupe gennemgået. 

 

Ad6. 

Lokalgruppemødet billigere end budgetteret. 

Christiansborgturen lidt dyrere end budgetteret. 

 

Ad7. 

Tilrettet 

 

Ad8. 

Temaer sommerseminar: 

Depotstruktur, Holdstruktur, tidsplan for nye hold. 

BW og BMS skal til DJ kongres d.15.03.2017 angående det nye forbund BLJ (DJ og Luftens helte). 

 

 

 

 


