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Bestyrelsesmøde i TPO Lokalgruppe Aarhus 

 

Deltagere: Bo Sørensen, Jørgen Maach, Yrsa Jensen 

 

 

Deltid. 

Gruppen har fået henvendelse og kritik af, at der afholdes deltidsfri i 

sommerferieperioden. Deltidsfri er en egen betalt normnedsættelse, der skal fordeles 

ligeligt i hvert kvartal. Således også i ferieperioderne. Normalvis kan deltidsfridage 

ikke samles i hele uger, men kan naturligvis placeres før og efter sammenhængende 

fridage.  

Faglig information. 

Det er bestyrelsens opfattelse at der fra TPO og DJ generelt informeres for lidt om det 

faglige arbejde og de problemstillinger der kræver faglig fokus. Et højt 

informationsniveau er en grundlæggende forudsætning for medlems-engagement. 

Emnet rejses endnu engang i TPO bestyrelsen. 

Arbejdstidsregler. 

Bestyrelsen modtager stadig henvendelser på manglende overholdelse af 

arbejdstidsaftalen. Det understreges at indgåede aftaler skal overholdes. Dette gælder 

naturligvis for begge parter. Medlemmerne opfordres fortsat til at indsende 

overtrædelser til bestyrelsen. 

IP liste. 

Indplaceringslisten for Aarhus/Aalborg blev ajourført. Vi er medio 2022 110 m/k i 

lokalgruppen. Medlemmer kan ved henvendelse til bestyrelsen, se egen placering. 

Turlister K23 

Planlægningen af K23 er i fuld gang. Turene ligner meget produktionen fra K22. Der 

mangler stadig en repræsentant for hold B. Turseminar er planlagt til 28/9. 

Planlægningen er dog forsinket på grund af DSB’s ønske om ændring af aftale om 

bemanding og tekniske tider. 

Tjenestefordeling. 

Det er bestyrelsens holdning af der bør tages større hensyn ved fordeling af lange 

tjenester (over 8 timer) specielt i de uger med kun 1-2 fridage. Ved mange lange ture 

disse uger, kan timetallet let nå op på over 50 timer pr. uge, hvilket forekommer 



urimeligt. Endvidere bør ture med mødetid efter kl. 22 fordeles bedre. Synspunkterne 

bringes videre til TPO planlægningsudvalg. 

Korrigering af tjenester. 

Det blev drøftet om hvorvidt en afkortning af tjenestelængden på tur, efter dag 28, er 

omfattet af korrigeringsaftalen. Rejses i planlægningsudvalget.  

Ophold i ABL. 

Her under sporarbejdet er der planlagt ture med et længere ophold i ABL uden 

mulighed for at tage ophold i toget. Ved kontakt til turlisten er disse ture naturligvis 

blevet ændret. 

Lokalgruppemøde 2023. 

Mødet afholdes torsdag 9/2-23. Det blev i den forbindelse drøftet hvordan vi kan 

medvirke til større medlems-engagement og deltagelse i møder med fagligt indhold. 

Forskellige ideer blev vendt. 

Medlemsmøde. 

Vi planlægger afholdelse af et medlemsmøde i november måned. Mødet afholdes i 

Aalborg. Nærmere information følger. 

 

Ref. JM 

 

 


