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Referat af bestyrelsesmøde  

Aarhus, D.19.03.2018  

 

 

Mødedeltagere: 

 

Bo Willestofte (BW) 

Jeanette Nielsen  (JN) 

Bo M. Sørensen (BMS) 

Lasse D. Thorsøe (LDT) 

Tina Bryder (TB) 

Helle Hvidkjær, AMIR (HH) afbud 

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. 

Lokalgruppemødet evalueret. 

 

BW til internt PU-møde.  
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Afgjorte brudsager drøftet og de kollegaer som har fået tilført frihed som erstatning, er 

underrettet. 

 

BW til PU-møde.  

Rimeligheden af at deltidsansatte får så lange tjenester, at hviledage er nødvendige, 

drøftet.  

Lange ture og deraf følgende hviledage i faste hold drøftet. 

Problematik omkring mødetidspunkt 0:00 og afslutning 0:00 drøftet. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, med deltagelse af BW, der skal kigge på problematik 

omkring kompensationsrapporterne. Første møde er 12.04.2018. 

Forhold omkring sporarbejde på Sjælland drøftet. 

 

BW til ekstraordinært TPO bestyrelsesmøde 22/2.  

DSB’s indmeldelse i DI drøftet. DJ anerkender ikke indmeldelsen. DI indbringer sagen til 

arbejdsretten. 22/3 tager arbejdsretten stilling til om de kan behandle den. 

 

Der skal findes ny TPO kasserer da Knud stopper. Susanne B. Jensen er foreslået. 

 

Lokalgruppe Kalundborg har fået ny bestyrelse. 

Lokalgruppe København har fået nye medlemmer af bestyrelsen. 

Forskellige poster delt. 

 

BW til TPO bestyrelsesmøde. 

Susanne B. Jensen valgt til kasserer i TPO. 

Forslag vedtaget på lokalgruppemødet i Aarhus til fremlæggelse i TPO fremlagt af BW. 

Der blev besluttet at bringe forslagene videre til drøftelser i de respektive udvalg. 

Der blev snakket om DI og konfliktvarsel i forbindelse med overenskomstforhandlinger. 

AMIR’s rolle og den tid de får tildelt drøftet. 

Billettering i letbanetog og organisering af personalet drøftet. Problematikken løftes på DJ 

hovedbestyrelsesmøde. 

BW til sektionsmøde.  

Jørgen Nicolaisen stopper som tillidsmand for stationspersonalet. 

 

BW har godkendt opholdslokale i Hobro til brug under sporarbejde i påsken. 

 

Ad3. 

Ekstrabemanding i udvalgte tog drøftet. 

 

Ad4.  

Depotstruktur drøftet. Vi mangler 7 m/k i at opfylde kvoten i år. 
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Ture der ikke overholder arbejdstidsreglerne drøftet. 

Der skal laves status på hvor mange det drejer sig om, herunder ture der efterfølgende 

gøres lovlige ved her og nu disp. 

Overskuelig folder indeholdende arbejdstidsregler i uddrag skal laves. 

 

Forskellige personsager drøftet. 

 

Ad5. 

Der har været valg til Amir posterne. HH og FPP blev genvalgt. 

Det er med forundring vi konstaterer at virksomheden indskrænker AMO’s samarbejde 

med de medarbejdervalgte tillidsrepræsentanter. 

 

Ad6. 

Regnskab ser godt ud. 

 

Ad7. 

Tilrettet. 

 

Ad8. 

Emner til LAMSU drøftet. 

 

 

 

 


