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Information om holdvalg i Lokalgruppen Århus, K18-1b pr. 07. januar 2018  

    

Som I har kunnet læse i LokalgruppeInfo nr. 8, udsendt d. 30 september 2017 sker der, p.g.a. ændringer i 

depotstrukturen, også ændringer i antallet af daglige ture som depotet får tilført fremadrettet.  
    

Da det især er morgen og aftenture vi har fået færre af, har vi været nødt til at reducere antallet af  pladser 

i disse hold.   
   

Selvom det ikke er bestyrelsens ønske at udskrive holdvalg har vi, på grund af ovenstående, denne gang 

ikke kunnet se andre muligheder.  
   

Samtidig er vi dog glade for, at holdvalget først får effekt fra d. 07. januar 2018, således at  fridagene i 

K181a ( 15/12 2017-7/1 2018) er det vi kender.   
   

Holdvalget starter i dag og løber frem til d. 14. november 2017 kl. 8.00, hvor der vil ske indplacering i hold 

efter DSB anciennitet jf. Protokollat til Områdegruppe TPO-DSB`s love den 26.09.2017, stk. 2.  
   

Materiale om holdstørrelser og holddefinitioner, samt holdvalgsblanket og datooversigt for holdvalget 
er vedhæftet denne mail.  
   

Holdvalgsblanketten skal udskrives og udfyldes i henhold til vejledning og afleveres i urnen, som er 
opsat ved dueslagene på depotet.  
   

D. 14. november vil holdene, efter indplacering af medlemmer, blive offentliggjort.  
    

D 14. november vil der ligeledes blive annonceret efter kandidater til holdrepræsentanter.  

Valg af holdrepræsentanter påbegyndes d. 27. november og løber frem til d. 13. december.  
   

D. 02. november 2017 er der turlisteforhandlinger og de endelige turlister K18-1b offentliggøres snarest 

muligt efter godkendelse af disse.  
   

Bestyrelsen gør opmærksom på, at kolleger der ønsker at køre som børneguide, kun har mulighed for at 

søge reserven, da det er en betingelse for at køre bgu-ture.  
   

Vi håber at vi med den indlagte responstid har tilgodeset alle, inklusive de der evt. afholder ferie, således 

at alle får chancen for at søge i hold.  
  
  

Turlisteudkast:  

Turlisteudkastet, gældende fra d. 07.01.18, er lagt frem på stuen og er også at finde på vores hjemmeside 

www.lokalgruppenaarhus.dk   
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Medarbejdermøde:  

Som bekendt så afholder lokalgruppebestyrelsen medarbejdermøde d. 31.10.2017 i idrætsforeningens 

lokaler.   

Vi tænker at have emner som turliste K18 og holdvalg som hovedemner på disse møder.   

Der bliver holdt 2 møder i løbet af dagen. Det første møde begynder kl. 10-12 og møde 2 begynder 

12.3014.30.   

Da bestyrelsen er vært ved lidt kaffe the mm og lidt kage vil vi gerne hvis I vil melde Jer til på de ophængte 

tilmeldingslister på lokalgruppens opslagstavle  

  

  

På bestyrelsens vegne  

  

Bo K. Willestofte  

Lokalgruppeformand  

TPO Lokalgruppe Aarhus  

  



  


