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Kære medlemmer. 
 
Hermed nyhedsbrev fra bestyrelsen. 
 
 
K21: 
Vi er i fuld gang med arbejdet i forbindelse med turlisterne K21. 
 
Jørgen Maach har beredvilligt taget opgaven med at gennemse Aalborgs ture. 
Jørgen har lovet at sende særskilt info ud til kollegerne i Aalborg.  
  
Vi har modtaget første udkast til turskifterne og set turopbygningen, og generelt ser det fornuftigt ud. 
 
Der er dog nogle udfordringer med vores aften- og morgenhold, afstedkommet af vores natdefinition i 
overenskomsten. 
Denne siger, at ture, der indeholder tjeneste i tidsrummet 23.00-05.00, maksimalt må være 8 timer. 
Derfor er der nogle få tidlige ture i aftenholdet samt nogle lidt senere ture i morgenholdet. 
Dette for at få normen i holdene op. 
 
Samtidig har vi – efter flere opfordringer fra jer - arbejdet på at slå hold C og hold E sammen, for at udligne 
nogle af de ulemper, der har været i holdene. 
Vi har opbygget dette nye hold ”F” med en af hver af de to forskellige skubbeweekender (fredag-lørdag og 
søndag-mandag) og vi har samtidig prøvet – i videst muligt omfang - at opbygge holdet med blokkørsel. 
 
Vi har fået lidt mindre produktion i K21 i forhold til K20, hvilket bevirker at hold D formentlig skal reduceres 
til et 6-mandshold. 
 
Både oprettelsen af det nye hold F og reduceringen af hold D vurderes at kunne ske uden at ledelsen 
behøver udskrive holdvalg, hvilket vi naturligvis er rigtigt godt tilfredse med. 
 
Næste udkast bliver fremsendt og fremlagt omkring d. 18.9.2020 og planlægningen kommer på besøg d. 
6.10.2020, hvor vi får lagt sidste hånd på turlisterne.  
Vi mærker allerede nu en stor imødekommenhed hos planlægningsafdelingen og vi forventer derfor også 
fremadrettet et godt og konstruktivt samarbejde. 
Men det skal dog understreges, at det ikke længere er aftalt, at vi skal godkende turlisterne. 
 
 
Børneguideholdet: 
Vi har fundet en fejl i oprettelsen af børneguideholdet i SAP. 
Holdet er blevet oprettet som et fast hold og ikke – rettelig – som et reservehold med få faste ture. 
Dette bevirker, at man ikke optjener depotgennemsnit af særlige ydelser under fravær på blanke dage. 
 
Holdet er ved at blive oprettet korrekt, men der bliver en efterregulering af SY under ferie/sygdom. 
 
I 2021 overgår børneguideholdet til et almindeligt reservehold, og der skulle derfor ikke blive problemer 
med SY i K21. 
 
 
Opfordring fra AMIR: 
 
Amir opfordrer alle til at tilmelde sig deres mail liste, hvorfra de vil udsende nyhedsbreve.  
 
 



 

August - 2020 

NYHEDSBREV: BESTYRELSEN INFORMERER 

 
 
Man kan tilmelde sig ved at sende en mail til ft@dsb.dk med: 
 

• Navn 

• Depot 

• Mailadresse (man kan benytte enten dsb-mail eller privat-mail) 
 
Opfordringen er hermed givet videre. 
 
 
Ferie: 
Gerda har ferie indtil d. 1.9.2020 
Lasse har ferie indtil d. 21.9.2020 
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