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NYHEDSBREV: BESTYRELSEN INFORMERER 

Kære medlemmer. 
 
Dansk Jernbaneforbunds 55. ordinære kongres 
I går afholdt Dansk Jernbaneforbud sin 55. ordinære kongres i København. 
Fra lokalgruppen i Aarhus under TPO deltog Jørgen Maach og Lasse D Thorsøe. 
 
På grund af Coronarestriktioner var det desværre ikke muligt at deltage fysisk som tilhører, ligesom der var 
inviteret meget få gæster. 
Kongressen fik dog fine videohilsner fra formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette 
Risgaard, transportminister Benny Engelbrecht (S), MF Pia Olsen Dyhr (SF), MF Kristian Pihl Lorentzen (V) og 
MF Henning Hyllested (EL) 
 
Forbundsledelsen blev genvalgt uden modkandidater og består derfor stadig af Forbundsformand Henrik 
Horup, forbundsnæstformand Preben S Pedersen og forbundshovedkasserer Kirsten Andersen. 
 
TPO havde flere indlæg på kongressen, hvor vi appellerede til mere fokus på togpersonalets forhold i den 
kommende kongresperiode. Forbundsformanden kvitterede for indlæggene og fremsatte ønske om at 
genskabe respekten for togpersonalet og omtalte den fortsatte kamp for en aftale om 
grænseoverskridende trafik og Loss of License – to mærkesager, som det bekendt ikke lykkedes at få indført 
ved de seneste overenskomstforhandlinger. 
 
Materiale fra kongressen vil blive fremlagt på stuen snarest. 
 
Forlig ved arbejdsnedlæggelser 
Som omtalt fra DSB i går, er der blevet indgået forlig vedrørende de overenskomststridige 
arbejdsnedlæggelser i forbindelse med DSBs overgang til DI. 
 
Lokalgruppebestyrelsen hilser forliget velkomment og bakker op om indgåelsen af dette. 
Med indgåelsen af forliget understreges den solidaritet og fællesskabsånd, som altid har kendetegnet 
fagbevægelsen. 
 
Vi kan – som fagforening eller tillidsrepræsentanter – ikke støtte op om overenskomststridige 
arbejdsnedlæggelser, men vi kan med indgåelsen af forliget støtte de kolleger, som valgte dette drastiske 
skridt i kampen for fair forhold for os alle sammen. 
 
Med dette forlig lader vi ikke disse kolleger stå alene tilbage med regningen, men deler den, således, at den 
enkelte betaler en – efter vores mening – overkommelig pris. 
 
Konfliktfonden i Dansk Jernbaneforbund må ikke bruges til overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og 
derfor må vi – som kolleger – løfte i flok og til tider tage det sure med det søde. 
 
Dette mener vi, at vi gør – med indgåelsen af forliget. 
 
Vi forventer, at Dansk Jernbaneforbund i løbet af dagen vil komme med en uddybende medlemsinfo, da 
forliget involverer flere faggrupper. 
 
Ferie: 
Gerda holder ferie til 5.11.21 
Lasse holder ferie til 8.11.21  


