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    Århus d. 8. december 2019 
 
 
Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 3. december 2019. 
 
Dagsorden: 
 

1. Siden sidst 
2. Turlister 
3. Sager til behandling 
4. Praktik vedr. afvikling af kassererpost. 
5. Lokalt samarbejdsudvalg. 
6. Lokalgruppemøde 2020. 
7. aktivitetsliste. 

 
Ad 1)  
Der har været afholdt turlisteseminar d. 28.-29. oktober, hvor Lasse deltog. 
TPO bestyrelsesmøde afholdt d. 31. oktober 2019, omhandlede stort set kun ændringer i TPO’s love. 
Lasse har været med i en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til ændringer i TPOs love, der 
skal fremlægges på ekstraordinært tillidsmandsmøde d. 5. december 2019. 
Lovene afspejler i højere grad end tidligere ”cirkulære for tillidsrepræsentanter i staten” samt JA 
overenskomsten (med hensyn til valgbarhed og valg af fællestillidsrepræsentanter). 
Ydermere er ændringer i forhold til den nye TR aftale, indgået mellem DJ og DSB, indarbejdet. 
Det nye er endvidere, at idet TR antallet på landsplan bliver reduceret i 2020, pga. depotoptimering, er 
det foreslået, at TR lokalgruppenæstformænd også bliver en del af TPOs bestyrelse, for at sikre høj faglig 
repræsentation og lokal forankring. Derved udgør alle valgte TR bestyrelsen i TPO.  
 
Ad 2) 
De få ønsker og interne bytninger, som vi havde, blev imødekommet. 
Der blev ligeledes aftalt, at der oprettes et BGU hold. 
Fremover skal vi have en debat med ledelsen om hvordan processen ved oprettelse / nedlæggelse af 
hold skal udføres. 
 
Ad 3) 
En kollega er blevet afskediget p.g.a. sygdom.  
Vi har desværre stadig et stort antal af langtidssyge/helbredsramte kolleger. 
 
Ad 4) 
Alt vedr. lokalgruppens økonomi er afsluttet og i orden. Alt er nu fremsendt til den fælles kasserer i TPO. 
Tina Bryder har indvilliget i fortsat at varetage økonomien i ”gavekassen”. 
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Ad 5) 
Vores emner til det LSU d. 12. december 2019: 
Hvordan forvaltes aftaler om nedsat tid ?  Dette er hverken nævnt i aftale eller overenskomst. 
Fraværspolitik, hvordan går det, følges der altid op ? 
Langtidssyge: Aarhus depot har et stort antal , hvorfor ? 
Tjenestefordeling 
 
Ad 6) 
Ordinært lokalgruppemøde afholdes d. 6. februar 2020 - Indkaldelsen sendes i dag. 
 
Ad 7) 
Aktivitetsliste gennemgået og revideret. 
 
 
Referent: 
 
Gerda M. Larsen 
Næstformand TPO lokalgruppe Aarhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


