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NYHEDSBREV: BESTYRELSEN INFORMERER 

Kære medlemmer. 
 
Hemed nyhedsbrev for Maj måned: 
 
Bestyrelsen: 
 
Bo M. Sørensen, konstitueret lokalgruppeformand, tlf. 24686872, bosoe@dsb.dk og 
Jørgen Maach, lokalgruppenæstformand, tlf. 24686974, jomaa@dsb.dk 
 
Holdrepræsentanter: 
 
Hold AgF: Uffe K. W. Eriksen  
Morgenhold A: mangler repræsentant 
Aftenhold B: mangler repræsentant 
 
Hold A og B mangler stadig holdrepræsentanter. Hvis du kører i et af holdene, er der nu en god mulighed 
for at prøve at være holdrepræsentant i en kortere periode, idet det kun er for den resterende periode, 
dvs. indtil april 2023 hvor alle holdrepræsentanter er på valg.  
Holdrepræsentanter vælges normalt internt i holdene for en 3 årig periode. 
Som holdrepræsentant modtager du udkast til turlisten til gennemsyn når den bliver tilgængelig og kan 
efterfølgende komme med forslag til forbedringer. 
 
K23 Turlister: 
 
Vi regner med at få første udkast til K23 turlister i uge 26.  
Omkring uge 33 forventes at diverse rettelser er implementeret. 
Og i uge 39 kommer repræsentanter fra Langtidsplanlægningen på besøg i Aarhus for at få de sidste 
rettelser på plads. 
 
 
Forslag vedr. Feriesystem: 
 
Nyt feriesystem som vedtaget på lokalgruppemødet 2022. 
Vi har sendt en anmodning til DSB, om at flytte ferieperioden en uge frem, så den starter i uge 22 i stedet 
for 21, og slutter i uge 39 i stedet for 38, men mangler bekræftelse på at det kan gennemføres til K23. 
Så snart vi får en tilbagemelding fra DSB, giver vi besked. 
 
Der har været spørgsmål om hvorvidt der ændres i adgang til at søge efterårs- og vinterferie. 
Der ændres ikke  noget udover flytningen af ferieperioder, idet det var det forslaget der blev vedtaget af 
lokalgruppen vedrørte. 
 
Forslag vedr. omlægning af tidsrum for optjening af UA 
 
Forslaget er behandlet i Områdegruppebestyrelsen hvor det blev vedtaget at undersøge om andre 
områdegrupper vil være med på en lignende model, ellers søges det løst lokalt i TPO-DSB. 
 
Forslag vedr. frigivelse af ikke ansøgte ferieuger 
 
Forslaget er behandlet i områdegruppebestyrelsen, hvor det blev vedtaget at søge forslaget løst lokalt evt. 
ved lokalaftale. 
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Tgc-ture: 
 
Når i oplever tog hvor ikke alle arbejdsopgaver kan nås og hvor det kan løses med en tgc tur, så må i meget 
gerne lægge en seddel i lokalgruppens dueslag, med oplysninger om tognummer, ugedag og hvilke opgaver 
der ikke nås. 
 
 
 
Børneguideture over 9:30 timer 
 
Planlægningsafdelingen er enig i at børneguideture, der er længere end 9:30 timer, ikke indeholder andet 
end børneguidetjeneste. Hvis man som børneguide får en børneguidetur over 9:30 timer der indeholder tgf 
tjeneste, forsøges den ændret via Her & Nu disponeringen. Vil de ikke ændre turen, kører man det pålagte 
og lægger efterfølgende en kopi af arbejdseddelen i lokalgruppens dueslag til videre behandling. 
 
Sociale arrangementer 
 
Husk at lokalgruppen giver tilskud til diverse medlemsarrangementer: 

Til studieture, ekskursioner eller andre sociale, faglige eller sundhedsfremmende arrangementer, giver 

lokalgruppen et tilskud på: 

350,- kr. p. a. pr. medlem 

Tilskuddet afregnes som èt tilskud pr. medlem pr. år. 

 

Der kan også gives tilskud på 1000,- kr. til andre arrangementer (f.eks. Julefrokost, generalforsamlinger 

i klubber mv.) 

Her afregnes tilskuddet som èt tilskud pr. arrangement. 

 
Personalesituationen: 
 
Vi oplever i ”øjeblikket” en anstrengt personalesituation, med ubesatte tgc ture, ubesatte tgft ture og 
ubesatte tgf/tgf3 ture. 
Vi er i bestyrelsen opmærksom på manglerne, men opfordrer stadig til at i ved ubesatte ture, lægger en 
seddel i lokalgruppens dueslag. 
Vær opmærksom på at tryghedsbemanding her i vestområdet er Fredag og Lørdag fra 20-04. 
 
Oplever i brud på arbejdstidsreglerne, må i rigtig gerne lægge en kopi af jeres arbejdsseddel med 
beskrivelse af problemet, i lokalgruppens dueslag. 
 
Vi mener i øvrigt at det med den planlagte personaleafgang i 2022, efterhånden er nødvendigt med 
rekruttering af mere togpersonale i både Fredericia og Aarhus.  
 
 


