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Referat af bestyrelsesmøde  

Aarhus, D. 08.11.2017 

 

 

Mødedeltagere: 

 

Bo Willestofte (BW) 

Jeanette Nielsen  (JN) 

Bo M. Sørensen (BMS) 

Egon N. Andersen (ENA), afbud 

Tina Bryder (TB) 

Helle Hvidkjær, AMIR (HH) 

Flemming P. Pedersen (FPP) 

 

 

 

 

 

 

Referent: BMS. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Siden Sidst 

3. Turliste 

4. Sager til behandling 

5. Orientering fra AMIR 

6. Regnskab/økonomi 

7. Aktivitetsliste 

8. Evt.  

 

 

 

Ad1. 

Dagsorden godkendt. 

 

Ad2. 

BW til TPO bestyrelsesmøde. 

Der blev drøftet kurser i forbindelse med kompetancefonden og vanskelligheder for det 

driftvendte personales muligheder for at søge. 
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Der blev talt om uniformer og muligheder for at overføre point fra år til år. 

Der blev talt om en ny test for rusmidler, der er meget følsom. 

Der blev talt om nye regler for optagelse af telefonsamtaler til driften og lign. 

Der blev drøftet ny afgangsprocedure og sikkerhedsmæssige risici forbundet med den. 

Der blev drøftet om der skulle laves en aftale vedrørende kørsel fra andre depoter, når det 

drejer sig om enkeltstående dage. 

 

BW til møde med kh og fa lokalgrupperepræsentanter med henblik på at finde ture der 

kunne vendes fra øst til vest. 

 

BW til sektionsmøde. 

Der blev drøftet FOA aftale. 

Forskellige hændelser med angreb på lkf og tgf personale drøftet. 

Den manglende tj.kupe i nye tog drøftet. 

 

BW til PU-møde. 

Der blev blandt andet drøftet flytning af BGU ture til Århus. 

Vejle skiftelokaler bliver nu renoveret således at de fremadrettet stadig kan benyttes til 

skiftelokaler. 

 

Ad3. 

BW og BMS til turlisteseminar 4+5.10.2017. 

Vi mener at det er er godt initiativ, men vi havde for lidt indflydelse på fordelingen af 

turene. Vi bør have adgang tidligere til at bytte mellem depoterne. 

 

Det meste var sat på plads i de forskellige depoter før vi fik det præsenteret, hvilket ikke 

gav mange muligheder for at bytte ture mellem depoterne. 

 

Møde med holdrepræsentanter og Bo Lundgaard d. 18.10.2017. 

Positivt møde hvor holdrepræsentanterne fik byttet ture i det omfang det var teknisk muligt. 

 

BW og BMS til turlisteforhandling 02.11.2017. 

Turlisten blev efter en del bytten rundt og lidt dramatik godkendt. 

 

 Ad4.  

Forskellige personsager drøftet. 

 

Ad5. 

AMIR til arbejdsmiljømøde/vest. 

 

Der blev drøftet uniform. 
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Mht. registrering af fravær kommer der ny metode. 

 

Der blev drøftet AMIR valg for 2018. 

 

Status på mobbekampagne drøftet. 

 

Status på depotoptimering mht. tildelte ture. 

Der skal fokus på om depotoptimeringen kan give øget fravær pga påvirkningen. 

 

Måtter i overgang mellem ic3 togsæt bliver på et tidspunkt i fremtiden fjernet så man 

slipper for at slæbe dem frem og tilbage. 

 

Status på placering af affaldstrolley i ic3 drøftet. 

 

Status på DDI drøftet. 

 

Status på arbejdsskaderregistreringer. Langt de fleste indmeldt i Aarhus er pga vold og 

trusler (38 ud af 60). 

Er man udsat for trusler eller vold eller andet der skal registreres som arbejdsskade/tilløb 

til ulykke skal man henvende sig til sin leder. 

 

 

Ad6. 

Regnskab. 

Der mangler stadig tilskud fra DSB i forbindelse med medlemsarrangement fra foråret. Det 

forventes at komme indenfor 2 uger. 

Ellers følges budgettet stadig. 

 

Ad7. 

Tilrettet 

 

Ad8. 

Emner til kommende lamsu drøftet. 

 

 

 

 

 


