
Referat af Bestyrelsesmøde 10/12-20 

Århus d. 10.12.2020 

Deltagere: 

Lasse (LT)  

Maach (JM) Referent 

Helle (HH) AMIR 

 

Afholdt via Teams 

 

1: Siden sidst – delt i TPO og AMIR 

TPO 

LT gav en bred orientering omkring arbejdet og udeståender i TPO 

 

I TPO har der været afholdt følgende møder: 

1. apr. 20: Teammøde, TPO 

23. apr. 20: Teammøde, TPO 

7. maj 20: Teammøde, TPO 

13. maj 20: Teammøde, TPO 

3. jun. 20: Bestyrelsesmøde, TPO (Teams) 

1. okt. 20 Konstituerende bestyrelsesmøde 

29. okt. 20: Bestyrelsesmøde, TPO (Teams) 

8. dec. 20: Bestyrelsesmøde, TPO (Teams) 

Referater tilgængelige på TPOs hjemmeside 

 

30 sep. 20: Tillidsmandsmøde. 

Fint møde, med megen god debat og drøftelse af diverse problemstillinger. 

Lokalgruppen fremlagde motivation for sine fem forslag – disse blev besluttet henført til det 

konstituerende bestyrelsesmøde i TPO d. 1.10.20 



Mikkel C og Sussan B genvalgt uden modkandidater. 

 

Der blev drøftet forslag fra Ar – desværre var der ikke opbakning til nedsættelse af et fagpolitisk 

udvalg, da man ikke ønskede en ”bestyrelse i bestyrelsen”. 

Der var bred opbakning til de andre forslag fra Ar og den ændrede forretningsgang vil blive 

implementeret fremadrettet. 

LT blev valgt til PU – ellers et par suppleantposter. 

 

21. sep 20: Generalforsamling repræsentationskassen. (ref ligger på hjemmesiden) 

Vedtægter godkendt og personvalg gennemført 

 

28. okt. 20 kongres DJ: 

Fin kongres under de nuværende Corona omstændigheder. 

 

AMIR: 

HH orienterede omkring arbejdsmiljø herunder arbejdet i 3.2 gruppe.  

Afklaring om brug af stof mundbind blev efterlyst. 

 

2: Turlister: 

22. jun. 20: PU møde 

Det blev fremlagt af ledelsen, at PU kun tager sig af planlægning af turlister. 

Ad hoc emner skal tages i SU regi 

Drøftelse vedr. effektivisering af ændrede natbinding (23-05) 

TPO fastholdt, at dette kun kunne ske ved oprettelse af specialhold. 

 

6. okt. 20: Tur møde K21: 

Godt møde, hvor vi kom omkring flere forskellige ting og fik lagt sidste hånd på turlisterne K21. 

 

13. okt. 20: PU møde 



TPO ønskede en oversigt over produktion og styrke (m/k hhv. FTE) på depotniveau – Claus Knox 
Sørensen vil udarbejde oversigt. 
Dette for at holde øje med produktionen, da vi har set en reduktion i produktionen i Ar fra K19 til 
K21 på knap 30 m/k (107-79) 

 
Ferieplan, venteliste til frihed bør modificeres således det ikke fremgår om man står nummer 1, 3 
eller 5. 
Dette efter forslag på lokalgruppemødet 
 

Evaluering af proces K21. 

Oplæg og proces til næste års plan bør ligge klart så tidligt som muligt. Positivt der blev sendt 
udkast ud på tjenester og de lokale Turseminarer var succes – selvom det var noget vi delvist blev 
tvunget til pga. Corona. 
 

Måske bruger vi for meget tid på at arbejde med at få turene til at se ”gode” ud og hvordan 
indholdet er i turene. 
 

Generel drøftelse vedr. ture og turlister: 

I den nyligt afholdte trivselsmåling blev der fra togpersonalets side udtrykt generel utilfredshed 

med den centrale tjenestefordeling. I den forbindelse blev det drøftet at det ville være 

formålstjenstligt at emnet blev drøftet i TPO mhp. et bud på nødvendige forandringer 

Lokalt mangler der stadig enkelte hold rep. 

 

Corona situationen og vores arbejdsforhold blev drøftet. Bekymring udtrykt omkring nye 

arbejdsopgaver i de kommende Lyn+. Nye ideer til begrænsning af smitte blandt kolleger blev 

drøftet 

 

Der blev efterlyst medarbejder involvering i kunderelaterede tiltag, f.eks. Lyn+.  

Dette primært for at kunne opnå bedst mulig kvalitet i produkterne samt at udforme disse i mest 

mulig overensstemmelse med vores arbejdsdag/forhold, samt at undgå ændringer og rettelser til 

gene for kunderne. 

 

 

3: Lokalgruppemøde: 

Lokalgruppemødet i Aarhus flyttes til 27/4-21 pga Covid-19 situationen. 



Vi har fået lovning på lokalet, Ny Banegårdsgade 42 

 

4: strategi: 

Der blev drøftet strategi både mhp. TPO og overfor DSB 

 

5. Aktivitetsliste: 

Aktivitetsliste gennemgået og ajourført 

 

6: Evt. 

På grund af Corona er det desværre ikke muligt at uddele slik henover jul. 

Drøftede muligheden for små poser med slik, men blev enige om, at det var bedre at uddele 

godter, når Coronasituationen tillader det. 

 


