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Kære nye medlemmer af lokalgruppen Århus 
 
 
Hjertelig velkommen som satellithold under lokalgruppen Århus. 
 
Jeg håber, at I har haft en rigtig dejlig jul og et godt nytår. 
 
Selv om I jo har vidst, at denne dag ville komme, kan der naturligvis stadig være spørgsmål, som trænger sig 
på i forbindelse med overgangen til lokalgruppen i Århus. 
 
Her får I nogle svar. Jeg er sikker på, at de ikke er udtømmende, så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen, 
hvis I har yderligere spørgsmål. 
 
Bestyrelsen: 
Bestyrelsen i Århus består af undertegnede, Lasse D Thorsøe (Fmd.) og Gerda M Larsen (N.Fmd.) 
 
Kontaktoplysninger: 
 
Lasse D Thorsøe: Tlf: 2468 7847 email: lath@dsb.dk 
Gerda M Larsen: Tlf: 2468 9169 email: glar@dsb.dk 
  
Jeg er frikøbt til organisationsarbejde ca. 31 dage om året. I dette arbejde er indbefattet dage til 
områdegruppebestyrelsesmøder i TPO, men ikke arbejdsgiverindkaldte møder; Planlægningsudvalgsmøder 
og lokale samarbejdsudvalgsmøder.  
Jeg vil forsøge at afholde nogle kontordage på kontoret i Aalborg, men såfremt vi ikke lige mødes disse 
dage, så er I altid velkomne til at kontakte mig på telefon eller mail. 
 
Gerda er frikøbt 5 dage om året. 
 
Gerda er lokalgruppens turlisteansvarlige. 
 
Lokalgruppemøde/vedtægter: 
I Århus afholdes lokalgruppemødet som oftest torsdag i uge 6 – I år er det d. 6. februar 2020 kl. 12.00. 
Jf. lokalgruppens vedtægter skal lokalgruppemødet indkaldes senest d. 5. december året forud. 
Såfremt I har forslag, som I ønsker behandlet på lokalgruppemødet, skal disse være bestyrelsen i hænde 
senest 21 dage før mødets afholdelse. 
Materiale til lokalgruppemødet skal offentliggøres senest 14 dage før mødets afholdelse. 
 
Der er blevet ophængt tilmeldingsliste til spisning ved lokalgruppemødet på opslagstavlen i Aalborg – så 
skriv jer endelig på, hvis I har lyst til at deltage i lokalgruppemødet og spisningen. 
Sidste tilmeldingsfrist til spisning er d. 27. januar 2020 af hensyn til afvikling.  
 
Vi fik i slutningen af 2019 revideret vores vedtægter, så disse passer med virkeligheden mht. 
Tillidsrepræsentation mv. 
Vedtægterne er vedhæftet denne mail.  
 
Info/hjemmeside: 
Bestyrelsen udsender ca. en gang om måneden et nyhedsbrev – bestyrelsen informerer – ud til jer.  
Nyhedsbrevet bliver sendt ud via DSBs mailsystem og indeholder relevante informationer og hvad der ellers 
rører sig i lokalgruppen. 
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På vores hjemmeside www.lokalgruppenaarhus.dk kan I finde relevante informationer, indgåede aftaler, 
ferieregler, referater, turlister og meget andet. 
Her finder I også materialer til kommende lokalgruppemøde, når disse bliver offentliggjort. 
 
Da I fastholder jeres kendte ferieregler mv., er der oprettet en særskilt fane, benævnt ”Satellithold AB”, på 
hjemmesiden. 
Her kan I finde jeres holdindplacering, ferietalsindplacering, turlister og andet, der omhandler Satellithold 
Aalborg.  
 
Talsmand/holdrepræsentant: 
Jf. vedtægterne skal holdene i lokalgruppen have en holdrepræsentant, som har kommunikationen med 
bestyrelsen i forbindelse med turlister samt holdets/holdenes kørsel og struktur. 
 
Holdrepræsentanterne bliver valgt for en tre års perioden i april måned 2020. Der vil blive annonceret efter 
kandidater til holdrepræsentanter forud. 
 
Indtil april måned har bestyrelsen aftalt med Jørgen Maach, at han er satellithold Aalborgs 
talsmand/holdrepræsentant. 
 
 
Endnu en gang – hjertelig velkommen til. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Lasse D Thorsøe 
Formand 
Togpersonalets Lokalgruppe Århus 
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