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Referat af bestyrelsesmøde  

Dråby, D.13. juni 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 

3. Turliste 

4. Sager til behandling 

5. Orientering fra AMIR 

6. Regnskab/økonomi 

7. Aktivitetsliste 

8. Evt.  

 

 

 

Ad1. 

Dagsorden godkendt. 

 

Ad2. 

BW og BMS til ekstraordinær DJ kongres ang. sammenslutning med FPU i 

brancheorganisationen BLJ. 
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BW til PU møde. Der blev drøftet 80 timers regel, turlisteseminar til oktober. 

 

BW til sektionsmøde.  

 

BW til TPO bestyrelsesmøde. Opfordring til mere info fra TPO. Kommende depotstruktur 

drøftet. Næstformænd var inviteret med og bisidderollen som  emne blev debatteret 

 

Fællesmøde med Fredericia lokalgruppebestyrelse. Der blev bla. drøftet kommende 

depotstruktur. Der blev også snakket om togpersonalets arbejdsopgaver og deres 

tilrettelæggelse. 

BW til møde i arbejdsgruppe vedrørende fælles regler for holdvalg som skal gælde for alle 

depoter. 

 

Evaluering af opholds- og skiftelokaler. 

 

BW til sektionsmøde igen. Der blev drøftet nye uniformer, situation med elektropersonalets 

formand, kantine.  

Orientering om DSB’s reaktion på TPO nyhedsbrev omkring arbejdsskader. 

 

BW til TPO bestyrelsesmøde igen. Debat omkring videoovervågning.  

Status på depotstruktur. 

 

Ad3. 

Problemer omkring SAR-tidslommer med 12 timer i k17-2 drøftet. 

Udkast til k17-3 drøftet. SAR-tidslommer forventes fjernet fra faste hold i K18. 

 

Ad4.  

Mail der tilbyder overarbejde i ar er ikke passende når man tager de kommende 

reduceringer i personalet i betragtning. 

 

Forskellige personalesager drøftet. 

 

Vi opfordrer til at man tager bisidder med til fraværssamtaler. 

 

Ad5. 

Togføreruddannelsen opleves som for kort/utilstrækkelig. 

 

Salg af kaffe og andet i tog drøftet. 

 

Elektroniske arbejdsredskaber virker stadig ikke optimalt. 

Der er mange genstarter, tht går ofte offline. 
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Tryghedsbemanding bør måske være på tognumre i stedet for tidspunkter. 

 

Man kan ikke i AMIR gruppen se et fald i antallet af arbejdsskader/tilløb til ulykke. 

Man kan se en stigning i tilfælde/trusler af/om vold. 

 

Der mangler en router så man kan synkronisere BTR i rum med elskabe. 

 

Parkeringsforhold drøftet igen. Herunder manglende belysning. 

 

APV-ønsker i store træk bevilget. 

 

Der ønskes fokus på at tgf pause i kac koordineres med lkf’s afløsningstid. 

 

Ad6. 

Der mangler stadig tilskud til turen i marts. 

 

Ad7. 

Tilrettet 

 

Ad8. 

Iab. 

 

 

 

 


