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Kære alle. 

 

 

Medlemsmøde: 

Lokalgruppebestyrelsen afholder medlemsmøde onsdag d. 19.09.2018 kl 13.30 til kl. 16.00. Det bliver 

afholdt i motionscentret klublokale. Det er samme sted som vi har afholdt vores lokalgruppemøder de senere 

år. 

 

Da der vil være kaffe/te med tilbehør vil vi gerne at i tilmelder jer på tilmeldingslisten som er at finde på 

lokalgruppens tavle. 

 

Lokalgruppemøde 2019: 

Der vil bliver afholdt lokalgruppemøde torsdag d. 07. februar 2019. Indkaldelse og dagsorden vil blive 

fremlagt senere jf. vedtægterne for lokalgruppen Aarhus. 

 

Vedr. TPO info 08: 

Bestyrelsen har i øjeblikket fokus på at der er udsat ture der er længere end 10 t 15 min og på andre 

strækninger end ar-ab. Dette mener vi strider mod den indgåede aftale. Vi kan oplyse at bestyrelsen ikke var  

bekendt med aftalens ordlyd og omfang før aftalen var indgået. Vi er skuffet over ikke i højere grad at have 

været inddraget i aftalens tilblivelse. 

Vi finder det desuden uheldigt at vores godkendte turliste (K18-3) er blevet slået fuldstændig i stykker i 

september måned og at vi ikke på forhånd har fået tilsendt et eksemplar af den turliste der er udsat ture efter. 

 

Samtidig har vi efterspurgt en mere præcis udmelding om hvordan indmeldingen af de afvigelser der er i 

turene i september skal foregå og hvordan vi kan kontrollere at vi har fået den aftalte kompensation. 

 

Der har været en del henvendelser på om deltidsansatte må køre overnorm i september og det ligger helt 

klart det ikke er tilladt. Men det betyder ikke at man ikke kan få nogen af de lange ture i september. Det skal 

dog reguleres med korte ture eller 1 hvl.dag. 

 

Bestyrelsen har ligeledes meddelt TPO`s ledelse, at vi ikke ønsker at forlænge aftalen i den nuværende form, 

såfremt dette måtte blive relevant. 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Bo K. Willestofte 

Lokalgruppeformand 

TPO Lokalgruppe Aarhus 

 


