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     Aarhus d. 31. marts 2020 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 26. marts 2020 
 
Dagsorden: 
 
1: Siden sidst 
2: Konstituering 
3: Turlister, herunder evaluering BGU og afstemning i satellithold AB. 
4: Strategi 
5: Tillidsmandsmøde 
6: sager til behandling 
7: Aktivitetsliste 
8: Evt. 
 
På grund af Corona pandemien blev mødet afholdt som tlf. møde. 
 
Ad1) 
Der har ikke været afholdt nogen møder i TPO regi siden sidst.  
Vi har opfordret til, at der bliver indkaldt til et møde i PU.  
Der er stadig mange uafklarede spørgsmål vedr: 
ikke søgte ferierækker – afvikling af BOM/seniordage/FDEdage – kørsel i Arrivatog – TUC/KLG på 
arbejdsseddel o.s.v.  
 
Der har været afholdt LSU vest, hvor følgende emner blev drøftet: 
Personalesituationen – Ombygning i FA og TE – International trafik via PA – Nyt TGF hold i FA – 
depotoptimering tilendebragt – venteliste til satellithold – brug af helbredsnævn/fraværspolitik – 
kundekontakt. 
 
Lokalgruppemøde afholdt d. 6. februar 2020. Et godt møde med stor spørgelyst. 
2 forslag blev behandlet:  
 
1) Holdstruktur i Ab  
2) venteliste til ferie 
 
Ad2) 
Bestyrelsen konstituerer sig på flg. måde: 
 

• Sekretær: Gerda 

• Turlisteansvarlig: Gerda 
 
Arbejdsgrupper/udvalg: 
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• LSU: Gerda og Lasse 

• Lokalt LSU: Gerda og Lasse 

• Gruppe vedr. BGU: Lasse 
 

• Ansvarlig for hjemmeside: Lasse 

• Ansvarlig for anciennitetsposter: Lasse 
 
 
Ad3) 
Turlister K20 gældende hele året. 
BGU – der holdes evalueringsmøde i foråret, hvor det drøftes, om den nuværende form er den rigtige 
fremover. Holdet fortsætter uændret i 2020.  
 
Afstemning i AB om holdstruktur er afholdt med 2 stemmer for og 11 imod.  
AB fortsætter derfor med den nuværende holdstruktur. Kollegerne er informeret. 
 
 
Ad4) 
Nuværende informationsniveau fastholdes.  
Opfordring til at tilmelde sig TPO’s mailliste. 
Aktivitetsliste fortsætter. 
Bestyrelsen har oprettet en Messenger gruppe til intern information. 
 
Ad5) 
Tillidsmandsmødet er udsat til 29.-30. september 2020 pga. Coronakrisen. 
 
Ad6) 
Sager gennemgået og drøftet. 
 
Ad7) 
Aktivitetsliste gennemgået, nyt punkt tilføjet: Valg af holdrepræsentanter (Gerda) 
 
Ad8) 
Lasse har udarbejdet nye vedtægter for repræsentationskassen. Indkaldelse til generalforsamling sendes 
når vi igen må samles. (coronapandemi) 
 
 
 
Referent:  
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