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NYHEDSBREV: BESTYRELSEN INFORMERER 

Kære medlemmer. 
 
Efter 9 år med Info-NYT og lokalgruppeinfo, lanceres hermed et nyt format til erstatning for de andre. 
Nyhedsbrev: Bestyrelsen informerer. 
 
Nyhedsbrevet er tænkt som en månedlig tilbagevendende nyhedsmail, hvor bestyrelsen beretter om, hvad 
der rører sig på depotet. 
 
 
Ekstraordinært lokalgruppemøde: 
 
På det nyligt afholdte ekstraordinære lokalgruppemøde den 6. august 2019 skulle der vælges ny formand, 
idet Bo Willestofte har søgt forflyttelse til Fredericia depot pr. 1. september og derfor er stoppet som 
formand. 
Der var en kandidat, Lasse D. Thorsøe, der derfor blev valgt ved fredsvalg. 
 
På lokalgruppemødet var TPO, ved formand Mikkel Channo Jessen, repræsenteret. Mikkel fortalte løst og 
fast om forskellige forhold. 
 
Referatet fra Lokalgruppemødet er fremlagt på stuen. 
 
Bestyrelsen: 
 
Bestyrelsen består således nu af Gerda M Larsen (næstformand) Lasse D Thorsøe (formand) og Tina Bryder, 
som stadig er lokalgruppens valgte kasserer. 
 
Konstitueringen af bestyrelsen forbliver uændret, idet Lasse blot overtager Bo Willestofte opgaver. 
Gerda M Larsen er derfor stadig turlisteansvarlig og sekretær. 
 
Bestyrelsen vil i efteråret påbegynde arbejdet med at få tilrettet lokalgruppens vedtægter, så de bliver i 
overensstemmelse med de faktiske forhold vedrørende tillidsrepræsentation, opgaveløsning, med videre.  
 
Ligeledes påbegyndes i efteråret et arbejde med at få vores hjemmeside ført ajour med nye aftaler, 
turlister, med videre. 
 
Tjenestetidsregler, bemandingsaftale, tekniske tider: 
  
Der er udarbejdet en folder, der i korte træk skitserer aftale om tjenestetider, tekniske tider samt 
principper for bemanding. 
Folderen er vedhæftet denne nyhedsmail. 
Bemærk, at tekniske tider og principper for bemanding er gældende fra K19-3 pr. 12. august 2019. 
 
Ferieskema: 
Ferieskemaet for Aarhus depot er stadig gældende og er vedhæftet denne mail. 
 
Ferie i bestyrelsen: 
Gerda M Larsen holder ferie fra 9. august til 2. september 2019 
Lasse D Thorsøe holder ferie fra 9. august til 5. september 2019 
 
I ferien kan TPO kontaktes ved spørgsmål af faglig karakter. 


