
 

September - 2022 

NYHEDSBREV: BESTYRELSEN INFORMERER 

Kære medlemmer. 
 
Hemed nyhedsbrev for September måned: 
 
Bestyrelsen: 
 
Bo M. Sørensen, konstitueret lokalgruppeformand, tlf. 24686872, bosoe@dsb.dk og 
Jørgen Maach, lokalgruppenæstformand, tlf. 24686974, jomaa@dsb.dk 
 
Holdrepræsentanter: 
 
Også aftenholdet har nu en repræsentant. 
 
Hold AgF: Uffe K. W. Eriksen  
Morgenhold A: Martin Nygaard 
Aftenhold B: Lisbeth Hviid Jakobsen 
 
Medlemsmøde: 
 
Den 16. november afholder vi medlemsmøde i mødelokalet i Aalborg. 
For flere oplysninger se separat invitation. 
 
K23 Turlister: 
 
Turlistearbejdet er sat i stå, da der i øjeblikket er møder mellem TPO og DSB  
Omkring aftalen om tekniske tider.  
Af samme årsag er det planlagte turlisteseminar i uge 39 aflyst. 
 
Forslag vedr. Feriesystem: 
 
Der bliver i øjeblikket arbejdet på at rette ferierækkerne, så der kan søges i uge 21. 
Det forventes færdigt sidst på ugen. 
 
Personalesituationen: 
 
Vi oplever stadig en anstrengt personalesituation, med ubesatte tgc, tgft og tgf/tgf3 ture. 
 
Vi er i bestyrelsen opmærksom på manglerne, men opfordrer til at i, ved ubesatte ture, lægger en seddel i 
lokalgruppens dueslag. 
Vær opmærksom på at tryghedsbemanding, her i vest-området, er Fredag og Lørdag fra 20-04. 
 
Oplever i brud på arbejdstidsreglerne, vil vi gerne at i lægger en kopi af jeres arbejdsseddel, med 
beskrivelse af problemet, i lokalgruppens dueslag. 
 
Både manglende bemanding og brudsager sendes til videre behandling i TPO. 
 
Vi er medio 2022 110 m/k i lokalgruppen, fordelt på 92 i Aarhus og 18 i Aalborg. 
Ønsker man at kende sin placering på anciennitetslisten, kan dette oplyses ved henvendelse til formand 
eller næstformand. 
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Deltid: 

Gruppen har fået henvendelser med kritik af, at der afholdes deltidsfri i sommerferieperioden. Deltidsfri 

er en egenbetalt 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.  

Ophold i ABL: 

Her under sporarbejdet er der forekommet 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. 

Får du ture med længere ophold på stationer uden opholdslokaler og uden mulighed for ophold i toget, 

så tag kontakt til turlisten med henblik på at få det rettet. 

 

 
 
 

 
 
 


