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Kære medlemmer af lokalgruppen Århus 
 
Hermed nyhedsbrev for februar måned. 
 
 
Lokalgruppemøde: 
 
Som tidligere annonceret blev der afholdt lokalgruppemøde d. 6. februar 2020. 
 
Det var et meget fint møde, med megen spørgelyst og en god debat. 
 
Der var flere valg, der skulle afholdes, ligesom lokalgruppemødet skulle behandle to indkomne forslag. 
 
Undertegnet blev genvalgt som formand uden modkandidat og Jørgen Maach blev valgt til bestyrelsens 
suppleant og lokalgruppens delegeret ved det kommende tillidsmandsmøde. 
 
Der skulle også behandles to indkomne forslag. 
 
Forslag nummer et omhandlede en ændret kørselsstruktur i satellithold Aalborg. 
Lokalgruppemødet besluttede at lade dette spørgsmål være op til kollegerne i holdene, som derfor vil 
modtage stemmeseddel om dette spørgsmål snarest. 
 
Forslag nummer to omhandlede ventelister ved højtider. 
Lokalgruppemødet anerkendte problemstillingen, men besluttede, at forslaget ikke selvstændigt løste 
problemet. 
Det blev derfor besluttet, at bestyrelsen skal tage problemstillingen med til TPO og samtidig sikrer, at 
tjenestefordelingen bliver opmærksom på problemet. 
 
Begge forslag kan ses i sin oprindelige form på vores hjemmeside og beslutninger vil være at læse i 
referatet fra lokalgruppemødet, som vil være tilgængeligt senest d. 27. februar 2020.  
 
 
Liste over gennemsnitlige Særlige Ydelser under fravær for K20: 
 
Vi har modtaget en opgørelse over depotgennemsnit af SY til brug under fravær i K20. 
 
Opgørelsen er delt i en Aalborg og en Aarhus del.   
 
Dette skyldes, at K20 trådte i kraft i december måned 2019, hvor Aalborg og Aarhus var to depoter. 
 
Forskudttidstillæg (Aftentillæg) 
   

Depot Antal ture Sum, oprundet Gennemsnit Decimal 

AB 46 202,5 4,4 4,5 

AR 285 966,5 3,39 3,5 

 
Helligdagstillæg 
 

Depot Antal ture Sum, oprundet Gennemsnit Decimal 

AB 5 39 7,8 8,0 

AR 31 236 7,61 8,0 
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Weekendtillæg 
 

Depot Antal ture Sum, oprundet Gennemsnit Decimal 

AB 5 33 6,6 7,0 

AR 34 198 5,65 6,0 

 
 
Repræsentationskassen: 
 
Repræsentationskassen (Gavekassen) hører under lokalgruppen. 
I vedtægterne for repræsentationskassen står, at formanden for kassen altid er lokalgruppens valgte 
kasserer.  
Men idet lokalgruppen ikke længere har en kasserer, skal vedtægterne ændres. 
 
I vil derfor indenfor den nærmeste fremtid blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 
repræsentationskassen med punkterne vedtægtsændringer og valg af formand. 
 
 
Arbejdstidsregler jf. overenskomsten (JA): 
 
Flere har spurgt, om der stadig er en minimumsnorm for den enkelte dag. 
 
I overenskomsten §1 stk. 1 under togpersonale står, at den enkelte dags tjeneste skal beregnes med mindst 
6 timers tjeneste. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Lasse D Thorsøe 
Formand 
Togpersonalets Lokalgruppe Århus 
  
 


