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Kære alle. 

 

 

Depotstruktur: 

Der er nu gået en lille uges tid siden vi fik den kedelige besked omkring depotstruktur. Der er desværre en 

del uklarhed om hvordan og hvor mange vi skal være på depotet. 

Det vi skal forholder os til er at vi være 66 m/k mindre på depotet og reduktionen skal ske over 3 år med 22 

m/k pr. år. Hvis der evt. reduceres med 44 m/k til K18 så skal der ikke ske reducering til K19. 

Reduceringen foregår efter anciennitet hvilket betyder, at det som udgangspunkt, er de 66 nederste på 

anciennitetslisten der vil blive berørt. 

 

Ekstra ferie: 
Der er trukket lod om de ekstra ferieuger og alle der var så heldig at få en uge er blevet underrettet. Der blev 

desværre ikke nogle dage tilovers man kan kan søge som enkeltstående. 

De ekstra ferie skal ikke søges i TOF da det er indmeldt af lokalgruppen til Flemming Rasmussen. I vil 

indenfor den nærmeste fremtid kunne se det i TOF. 

 

Turændring K17-1: 

Der har været ønske om at få klg. på lyn 73 i kh ma-fr og det bliver der lagt på fra d. 03. april. 

Ydermere har der været ønske om en ekstra m/k på lyn 54 fr fra ar til kh men det er ikke så nemt at løse 

umiddelbart. Men det er sendt til ”korttidstjenstefordelingen” og så vil de kigge på om det er muligt at løse 

fra gang til gang. 

 

Hjemmeside: 
Vi har på vores hjemmeside lavet ”link” til referat fra LAMSU som er det lokale samarbejdsudvalg. 

 

Kontortid/bemanding ifbm depotstruktur: 

D. 01. april kl. 12.00-19.30 Jeanette 

D. 02. april kl. 08.45-16.15 Jeanette 

D. 03. april kl. 05.30-13.00 Bo Wille 

D. 04. april Lokalgruppebestyrelsemøde 

D. 05. april Fællesmøde Ar/Ab lokalgrupper 

D. 06. april kl. 07.45-15.15 Jeanette 

D. 07. april kl. 08.00-15.30 Bo Wille 

D. 08. april kl. 10.00-17.30 Bo 

D. 09. april kl. 10.00-17.30 Bo 

D. 10. april kl. 10.00-17.30 Bo 

D. 11. april kl. 06.45-14.15 Jeanette 

D. 12. april kl. 06.45-14.15 Jeanette 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Bo K. Willestofte 

Lokalgruppeformand 

TPO Lokalgruppe Aarhus 

 


