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Dansk Jernbaneforbund 

Stationspersonalet 

Områdegruppe DSB 

- o - 
 

 

 

Informationsmøde med Næstformænd 

Fredag den 11. december 2015 

Klokken 10.30 

Hotel Villa Gulle Østervoldgade 44  

5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88  
 

 

  

Referat af 6. møde 

 

 

Udsendt alene elektronisk pr. e-mail den 29. februar 2016 
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 Til stede: 

Rgm Jørn Nicolaisen Områdegruppeformand gr.10.15 Århus 

Stbtj Per Jenner Områdegruppenæstformand gr. 10.03 Århus 

Stbtj Dan B Kirchhoff,  Områdegruppenæstformand  gr.10.10  Kastrup 

Rgm Jens Chr. Andersen,  Områdegruppekasserer,  gr.10.15 Århus   

Stbtj Arne Due Jørgensen Gruppeformand  gr. 10.01 Fredericia 

Stbtj Henning E Laursen,  Gruppeformand  gr.10.05 Randers 

Stbtj Brian H Hansen Gruppenæstformand gr.10.06 København H 

Stbtj Frank M Larsen,  Gruppeformand  gr.10.07 Belvedere 

Stbtj Jørgen Hans Antony Gruppenæstformand gr. 10.07 Belvedere 

M-stbtj Kim Olesen Gruppenæstformand gr.10.10 Kgc/Kac  

Stbtj Jens Martinsen  Gruppeformand  gr.10.11 Nykøbing F  

Vtbtj Michael M Nielsen Gruppeformand gr.10.12 København   

Dtm Henrik R Frederiksen,  Gruppeformand  gr.10.16 Fredericia 

Stbtj Kåre Jensen Gruppenæstformand gr. 10.16 Kastrup 

M-stbtj Per Erik Svendsen Gruppeformand  gr.10.17 København H 

M-stbtj Kjeld U Ammonsen Gruppenæstformand  gr.10.17 København H 

M-stbtj John Dickov Kons.Gruppeformand gr.10.18 Kastrup 

Stbtj Jørn Christensen Gruppeformand gr.10.19 København  

Stbtj Kim H Jönsson Gruppenæstformand gr.10.19 København  

Stbtj Anne-Marie Mortensen Gruppenæstformand  gr.10.20  Høje Tåstrup 

Stbtj Mogens C Carlsen Gruppeformand gr.10.22 København H  

Afbud: 

Stbtj Mogens H Christensen Gruppeformand gr.10.02 Århus  

Stbtj Jesper K Jensen Gruppeformand  gr.10.04 Fredericia  

Stbtj Steen H Nielsen Gruppeformand gr. 10.13 København 
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Pgl Frants Mortensen Gruppeformand gr.10.14 København  

Stbtj Trine N Hansen Gruppeformand  gr.10.20  Høje Tåstrup   

Dagsorden: 

1. Mødets åbning. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

4. Beretning fra virksomheden. 

5. Meddelelser fra lokalgrupperne. 

6. SU-information. 

7. Regnskab. 

8. Andet.  

9. Sager til afgørelse. 

10. Spørgsmål fra bestyrelsen. 

 

Indkaldelse: 

1. indkaldelse udsendt d. 06.03.2015 (outlook 1 s.) var vedlagt følgende bilag: 

- ingen 

 2. indkaldelse udsendt d. 07.12.2015 (15 s.) er vedlagt følgende bilag: 

- Referat af 3. møde med næstformænd d. 28.05.2015 i Ng (26 s.) 

- Referat af 4. møde d. 27.08.2015 i Ng (29 s.) 

- Bilag over valgte & udpegede af 11.12.2015 

- Tillidsrepræsentantsfortegnelse Revideret den 07.12.2015 (9s) 

- 2. udkast budget 2016 (3 s.) 

   

Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) er en del af mødematerialet 

 

 

Ad 1. Mødets åbning.  

 

Områdegruppeformanden bød velkommen til 6. møde. 

 

Meddelte afbud fra Mogens H Christensen gr. 10.02, Jesper K Jensen gr. 10.04, Steen H Nielsen gr. 

10.13, Franz Mortensen gr. 10.14 og Trine gr. 10.20, næstformand Anne Marie Mortensen mødt 

som suppleant. Velkommen til næstformænd.   

 

Meddelte at områdegruppen har modtaget diverse takke skrivelser for udvist opmærksomhed.  

 

Folkeafstemning afholdt d. 3. december 2015 om ophævelse af EU retsforbeholdet. Resultatet af 

folkeafstemningen blev 46,9% ja stemmer imod 53,1% nej stemmer. Valgdeltagelsen var på 72% 
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Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. 

 

Mødeleder: Jørn Nicolaisen  

 

Dagsorden godkendt 

 

Ad. 3: Godkendelse af referat. 

 

Godkendelse af referat af 3. møde med næstformænd d.28.05.2015 i Ng og referat af 4. møde d. 

27.8.2015. Der var ikke indgået skriftlige bemærkninger til referaterne. 

 

Referat af 5. møde d. 29. oktober i Ng, afventer. 

 

Referat af 3. møde med næstformænd d.28.05.2015 i Ng og referat af 4. møde d. 27.8.2015 blev 

godkendt 

 

 

Ad. 4: Beretning fra virksomheden. 

 

DSB 

DSB udbyder vedligeholdelsen af 34 ET togsæt 

DSB samarbejder med svenske Öresundstog AB om at udbyde vedligeholdelsen af 109 ET 

togsæt i en samlet pulje. 

Kyst - og Øresundsbanen betjenes i dag af togsæt fra både DSB og svenske Öresundstog AB. 

Öresundstog's aftale om vedligeholdelsen af deres 75 ET togsæt udløber senest til juli 2017. DSB 

har valgt at udbyde vedligeholdelsesopgaven af sine 34 ET togsæt i et samlet udbud med 

Öresundstog. 

Det er i dag DSB Vedligehold A/S på Helgoland der udfører vedligeholdelsen af den samlede pulje 

af 109 ET togsæt med Euromaint i Malmø som underleverandør. DSB Vedligehold A/S har 

mulighed for at byde på den udbudte vedligeholdelseskontrakt, hvis vilkårene anses for attraktive, 

og det vurderes realistisk, at man kan vinde udbuddet. 

DSB kunne vælge at beholde vedligeholdelsen af de 34 togsæt hos DSB Vedligehold A/S. Det vil 

dog få stor indflydelse på de operationelle forhold for Kyst- og Øresundsbanen, hvis DSB og 

Öresundstog AB står med hver deres vedligeholdelsesselskab. Selvom DSB Vedligehold A/S 

risikerer at miste kontrakten, har DSB vurderet at det overordnet set giver størst værdi at holde 

togene i en samlet vedligeholdelsespulje. 

Ifølge planen vil der være en afklaring til maj 2016 om hvor togsættene fremover skal 

vedligeholdes. Kontrakten vil løbe fra 2017 frem til december 2019 med mulig forlængelse på op til 

2 år. Kontraktens længde skal ses i sammenhæng med, at Region Skåne har besluttet at investere 1 

mia. svenske kroner i et nyt værksted ved Hässleholm, som forventes færdigt i 2019. 
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Færre værksteder i det østjyske 

DSB har besluttet ikke at forlænge lejeaftalerne med Bombardier i Randers. 

En række værkstedsfunktioner flytter fra Randers til Aarhus inden DSBs lejeaftale med Bombardier 

udløber til februar 2016. Flytningen omfatter ca. 40 medarbejdere, der alle fortsætter arbejdet på de 

aarhusianske værksteder. 

"Med flytningen får vi samlet vores aktiviteter på færre værksteder, og vi får dermed styrket 

værkstedskompetencerne til gavn for såvel medarbejdere som for DSB," siger Anders Egehus, 

driftsdirektør i DSB. 

Opgaver flyttes mellem værksteder 

Beslutningen betyder også at der vil komme en rokade for, hvor opgaverne fremover skal løses. 

"Vi har ikke alting på plads endnu, men vi arbejder efter en overordnet model for hvor opgaverne 

skal løses fremover, " fortæller vedligeholdelsesdirektør Lars Wrist-Elkjær, "Efterhånden som vi får 

flere detaljer på plads, vil alle de berørte medarbejdere få besked om de forandringer det vil give for 

dem." 

Forbundet 

Møde mellem SPO DSB og forbundsledelsen d. 05.11.2015 i Valby 

 

 Dagsordenen: 

- SPO medlemmers fremtid 

- Hvordan fungerer samarbejdet med forbundet 

- SPO visioner for perioden 2016 - 2020 

- Gensidig orientering om aktuelle problemstillinger 

 

Emner / input på mødet: 

Dj skal sørge for en kompetencegivende Stationsbetjent uddannelse inkl. indøver tillæg. 
 

Rigtige folk på de rigtige poster 

 

Svært at begå sig i SU f.eks. - oppe mod de veluddannede (faglig og personlig udvikling nødvendig) 

 

Spille med åbne kort. Alle kan sige sin ærlige mening. 
 

Vi ønsker et Dj fortsat og i fremtid. Dj ved bedst på jernbaneområdet - har erfaringen 

 

Dj / SPO skal frem i skoene. Se fremad i stedet for bagud. Agere i stedet for reagere. (f.eks. i 

relation til kommende udbud) 

 

Vi ønsker Dj får en vision. Hvad vil Dj? Vi ved det ikke. 
 

Jernbane Tidende skal have et løft 
 

Kommunikationen i Tr-kreds skal forbedres. Information skal være relevant.  
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Forslag til kongres temaer, der blev fremsat på mødet med forbundet: 
 

Emner som Dj kongressen bør prioritere højt. 

 Sikkerhed - arbejdsmiljø - den attraktive arbejdsplads 

 Uddannelse - personlig og faglig udvikling 

Alle LO undersøgelser viser, at arbejdsmiljøet er noget medl. opfatter som det vigtigste. Dj har ikke 

gennemført en saglig arbejdsmiljø undersøgelse af medl. opfattelse / oplevelse på arbejdsmiljø 

området siden nitten hundreder og halvfemserne. 

Arbejdsmiljøet er konkret og nærværende. Det skal vores arbejdsmiljøarbejde også være. 

Vi arbejder videre med konklusionerne frem mod vores tillidsmandsmøde april 2016 

DSB udbud af serviceopgaver til ISS pr. 01.10.2015 

Status på udlån til ISS - og information af den videre proces: 

 

11 (ud af 37) har sagt ja tak til at lade sig udlåne til ISS. 

 

DSB går nu i gang med kortlægge kompetencer for de tjenestemænd, der skal genbeskæftiges. 

Det sker ved udsendelse af et skema, som skal udfyldes (et CV).  

 

Genbeskæftigelse af tjenestemænd er derimod forankret i Personaleafdelingen. 

Forbundet vil blive informeret om de stillinger tjenestemændene får tilbudt. 

Det kan jo ikke udelukkes, at vi kan komme til at diskutere med DSB om den tilbudte stilling er en 

passende stilling, men det vil informationen til forbundet i den videre proces vise. 

 

Der er pt. 6 placeret i andet job og flere er på vej til andet job. 3 forflyttet fra Jylland til København 

eller bliver afskediget. 4 er på vej på rådighedsløn. 

 

I forhold til de overenskomstansatte, som virksomhedsoverdrages, har Dj afventet aftalt 

tilpasningsforhandling med ISS den 30. oktober 2015.  

 

Forbundet har modtaget brev fra ISS, hvor overenskomstgrundlaget opsiges pr. 31.03.2018. 

31. jul 2015  

 

Områdegruppeformanden meddelte at udbudsprocessen skulle evalueres i HSU i 2016 og ønskede 

der for tilbagemeldinger fra lokalgrupperne, således at han var klædt så godt på som muligt. 

 

Hb møde d. 07.12.2015 

Næste Hb møde d. 23.02.2016 

Dj update nr. 4 2015 (5 s.) udsendt d. 14.09.2015 
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Dansk Jernbaneforbund 54. ordinære kongres d. 04.-05. oktober 2016 i København 

 

Ordinær Dj 54. kongres afholdes d. 04.-05. Oktober 2016 i København. Hjemrejse d. 6. okt. 

 

Forslag til Kongres temaer: Arbejdsmiljø og kommende udbud 

 

1. møde i lovudvalget blev afholdt d. 14.10.2015. Næste møde d. 12.01.2016. 

 

Hamu møde afholdt d. 16.11.2015. Næste møde d. 25.01.2016. 

 

Hb møder 2016 

23.02.2016, 21.04.2016, 27.06.2016, 23.08.2016, 29.09.2016 

 

Forslag om ændring af lov om DSB 

 

Forslag til ændring af lov om DSB (pligtmæssig udlån) fremsat i Folketinget. Høringsfrist d. 

23.10.2015. Høringspart bl.a. Dansk Jernbaneforbund. 

 

En central sentens fra "bemærkninger til lovforslaget": 

 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 

 

Forslaget bringer loven på linje med gældende retspraksis, der muliggør pligtmæssigt udlån af 

tjenestemænd. 

 

De økonomiske konsekvenser for DSB kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Det vil afhænge 

af, hvordan DSB ønsker at indrette sin koncern, dvs. i hvilket omfang DSB ønsker at benytte 

muligheden for pligtmæssigt udlån. 

 

Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

På mødet d. 5. november mellem Forbundsledelsen og Områdegruppebestyrelsen blev nævnt, at 

lovændring af DSB loven var i proces - samt at DSB ikke var færdig med at søge opgaver udbudt - 

f.eks. Stations Service kunne være et område at søge udbudt. 

 

Områdegruppeformanden meddelte at Dansk Jernbaneforbund havde indgivet høringssvar, med 

henvisning til at loven, senest var blevet ændret i december 2012 og at højesteretsdom i september 

2012, havde fastslået at en bus mekanikker der var kommunal tjenestemand, godt kunne udlånes til 

et privat firma, med den begrundelse at arbejdsopgaver og arbejdssted var de samme. De 2 punkter 

var der netop lagt vægt på i dommens præmisser.  

 

Forslaget er endnu ikke fremsat til 2. behandling, men ligger nu til gennemgang i justitsministeriets 

lovkontor, der pt. har travlt med EU og flygtningestrøm.   
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Overgang af DSB Øresund a/s til DSB pr. 13.12.2015 

 

Kører i to spor. Forhandlingssporet mellem DSB og Dj. Praktisk implementering – hvor der er 

nedsat en styregruppe. Fra SPO deltager Cristian Ghetz og Jørn Nicolaisen 

 

Opfølgning aftales internt på møde d. 08.12.2015 i Valby, hvorefter Områdegruppen retter 

henvendelse til DSB. (Turskifter – tlf. bærer tillæg) 

 

Der er ingen tvivl om at de i DSB Øresund, er kede af, at komme tilbage til DSB. Ikke mindst fordi 

at det koster den enkelte medarbejder ca. 4.500 kr. om måneden. Dette er dog ikke noget vi som 

områdegruppe har haft indflydelse på, og vi kan bare sørge for at tage godt imod den nye gruppe. Vi 

skal huske at, de tidligere har været en del af SPO DSB, og det vil de nu blive igen. 

 

Det videre arbejde må være at, få integreret Øresund godt i områdegruppen og forsøge at sikre nye 

aftaler om turskifter, arbejdstøj osv.  

 

Møde med områdegruppen er indkaldt af driftsværkstedchefen d. 21.12.2015  

DSB Kvalifikationsløn 

DSB har afsat 0,5% af lønsummen til "kvalifikationstillæg 2015" Ny løn. DSB og Dj afholdt 

åbningsmøde d. 17. april.  

Forbundet har haft nyt møde i juli og fået oplyst at midlerne er frigjort fra centralt hold til de 

enkelte Direktørområder. 

Forbundet har d. 25.08.2015 indgået aftale om udmøntningen. 

I både DSB og i DSB Vedligehold A/S følges de gældende aftaler. 

 

Forhandlingssummen for stationsbetjente og holdledere i DSB Vedligehold A/S udgør 52.483 kr. 

pr. måned. For produktionsgruppeledere er forhandlingssummen 1.468 kr. pr. måned. 

 

I DSB udgør tilsvarende forhandlingssummer 30.788 kr. pr. måned henholdsvis 2.483 kr. pr. 

måned. 

På møde d. 7. okt. med DSB blev oplyst: 

Pengene udmøntes med virkning pr. 01.04.2015 (Ok15) 

Udmøntningen skal være afsluttet i dette indtægts år (deadline for indmelding d. 15.11.2015).  

 

Fordelingen i områderne aftalt og indstillingerne indsendt til lønkontoret. 

DSB Sektionen 

12. møde afholdt d. 16.04.2015 i Odense  

13. møde afholdt  d. 17.06.2015 i Kbh 

14. møde afholdt d. 19.08.2015 i Kbh  

15. møde i sektionsbestyrelsen afholdt d. 01.12.2015 i Odense  
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Sektionsbestyrelsen valgte John Kildsgaard TPO til sektionsformand 

 

Sektionsbestyrelsesmøder 2016: 

08.02.2016 – 14.04.2016 – 20.06.2016 – 16.08.2016 – 28.09.2016 – 01.12.2016  

 

LPO generalforsamling afholdes d. 07.04.2016 i Fredericia 

TPO ordinært tillidsmandsmøde afholdes d. 27.04.2016 i Ng 

SPO ordinært tillidsmandsmøde afholdes d. 28.-29. april 2016 i København 

Områdegruppen 

 

Kvartalsmøde DSB Vedligehold a/s og Dj næste møde d. 06.01.2016 

Overvejelser om DSB Vedligehold a/s indtræden i DI (Dansk Industri) 

SPO Fagkategorien 

22. møde d. 01.09.2015 afholdt d. 08.12.2015 

Beretning godkendt 

 

Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. 

 

Hardy Nielsen gr. 10.18 har meddelt, at han pr. 01.11.2015 holdt som gruppeformand p.g.a. 

helbredet. John Dickov konstitueret som gruppeformand til det ordinære gruppemøde i jan/feb 2016 

Ekstraordinært gruppemøde i lokalgruppe 10.07 d.14/12-2015. Dan deltager fra Områdegruppen. 

  

Ad. 6: SU-information. 

 

 

 HSU møde afholdt 21.09.2015 (næste møde d. 10.12.2015) 
 

Referat af HSU d. 21.09.2015 udsendt med kalender uge 44-2015. 

Områdegruppeformanden meddelte at man fra svensk side ønskede at indføre grænsekontrol 

ved den Dansk/Svenske grænse og dermed også i Kastrup. Der vil blive indført transportør 

ansvar, hvilket vil sige, at transportøren er ansvarlig for identifikation af de rejsende. Hvis ikke 

kontrollen er i orden, risikeres en bøde på 50.000 kr. dette vil også betyde, at der ikke køres tog 

fra København og over broen og at der derfor vil blive togskift i Kastrup, for de rejsende der 

skal til Sverige. 
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Ny revideret personalepolitik udarbejdet og tiltrådt af Hsu, i 3 niveauer: 

 Direktiver (eks. Alkohol) 

 Politikker (eks. Etisk politik) 

 Vejledninger / Manualer (eks. Orlov) 

Meddelte ny rygepolitik. Der vil blive oprettet udendørs rygezoner, som rygere kan bruge i de 

fastlagte pauser. 

Der vil blive indført familierejser, på en anden måde end de tidligere familiebilletter. I den nye 

ordning, skal man selv deltage på rejsen og denne skal foregå uden for myldretiden.  

Eo Hsu møde afholdt d. 20.10.2015 (MTA) – tilfredsheden steget fra 60 point til 63 

Eo Hsu afholdt d. 20.11.2015 - Ekstraordinært HSU møde vedr. drøftelse af input til fælles 

handlingsplan for DSB 

 

 OSU DSB Vedligehold a/s afholdt d. 28.10.2015 (næste møde d.18.12.2015) 

 

Eo. OSU- og OAMU- møde i DSB Vedligehold A/S afholdt d. 16. november 2015 (MTA) 

Referat af Eo. OSU- og OAMU udsendt med kalender uge 50-2015  

Efter drøftelse nåede OSU og OAMU til enighed om at løfte følgende emner til drøftelse i HSU: 

 

 Rygning 

 Personalebilletter 

 Mobning og chikane er uacceptabelt  

 IT, Kritik af IT-support 
 

Følgende punkter blev også drøftet, men der var enighed om, at de skal behandles i 
Vedligehold: 

 Ultra Fine Partikler, efterlyses information om initiativer 
 Fækalietømningen, afklaring af beskyttelsesregler (smitteforhold, vaccination)  

 
 

Yderligere blev meddelelsen om lukning af værkstedet i Randers givet 
 

 OSU DSB Drift afholdt d. 28.10.2015, næste møde afholdes d. 11.12.2015 

 

EO OSU Drift afholdt d. 10.12.2015, vedrørende ny organisation. 

 

Meddelte at i vores område handler det om sammenlægning af infrastruktur i Vedligehold under 

Erland T Hansen og sammenlægning af planlægning i DSB under Jan S Christensen 
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 OAMSU DSB Økonomi/Personale afholdt d. 25.09.2015  

 

 

Referat af 25.09.2015 udsendt med kalender uge 45 

 

 EO OAMSU afholdt vedrørende MTAPV. 

 Orientering om revideret rygepolitik 

 

 ESU DSB Vedligehold a/s, Driftsværksteder d. 06.10.2015 (næste møde d. 24.11.2015) 

 

Referat af Eo. ESU/EAMU, DSB Vedligehold, Driftsværksteder afholdt d. 25.09.2015 udsendt 

med kalender uge 48 – 2015 

Referat af ESU d. 06.10.2015 udsendt med kalender uge 44 

Referat af ESU d. 24.11.2015 udsendt med kalender uge 50 

 

 

 ESU DSB Vedligehold a/s, Forsyning & planlægning (næste møde d. 10.12.2015) 

 

 Varme aksler og vendegear volder store problemer 

 Bogie værksted flyttes til OBV  

 Kvalifikationsløn og håndteringen af denne 

 

ESU DSB Togdrift afholdt d. 02.10.2015 (næste møde d. 16.12.2015) 

 

Arbejdsgrupper vedrørende MTA nedsat: 

 ET04: Det daglige arbejde, Bedre info om driften her og nu. Per Svendsen indmeldt i 

arbejdsgruppen 

  

 ET06: Udvikling, mere fokus på fakta omkring udvikling og muligheder. Bedre 

forventningsafstemning. Jens Martinsen indmeldt i arbejdsgruppen. 

  

 ET01: Ansættelsesforhold, Balance mellem arbejde/privatliv. Forventningsafstemning og 

kommunikation. (Togpersonale og Lokomotivførere) Jens Martinsen indmeldt i 

arbejdsgruppen. 

  

 ET02: Omdømme – stolthed ved jobbet -  Mere fokus på ros fra nærmeste leder. -  Bedre og 

løbende feedback og anerkendelse af resultater. Feedback på forslag og ideer under MUS - 

Kommunikation om nødvendighed af mål og opfølgning -  Anerkendende og direkte 

kommunikation i øjenhøjde med medarbejderne -  Løbende fakta med gode resultater og 

positive historier -  Bedre og løbende feedback og anerkendelse af resultater. -  Feedback på 

forslag og ideer under MUS - Kommunikation om nødvendighed af mål og opfølgning. Per 

Svendsen indmeldt i arbejdsgruppen.  
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 EAMSU Ejendoms- & Stationsservice afholdt d. 25.06.2015 (næste møde d. 15.12.2015) 
 

 Vasketøjsordning 

 Status på udbud 

Ad. 7: Regnskab. 

 

 Revisionsmøde afholdt d. 13.10.2015 i Fa 

 Næste revisionsmøde afholdes d. 21.01.2016 i Hs 

 

Første behandling af budget 2016. 1. udkast budget 2016 (3 s.) udsendt med 2. indkaldelse 

5. møde 

2 behandling på 6. møde d. 11.12.2015 i Ng – indstilling til godkendelse 

Budget 2016 godkendt 

Abonnement ændret fra Telenor til 3 (netadgang) 

Revideret Tr-fortegnelse af 11.09.2015 (9 s.) med nye medl. tal pr. 01.08.2015 udsendt 

med 2. indkaldelse 5. møde 

Medlemslister af 01.11.2015 udsendt d. 02.11.2015 

Lokalgruppemidler oktober kvartal udsendt d. 25.11.2015 

 

Medlemstal d. 30.06.2015: SPO DSB 618 (DSB 271 – DSB Vedl. a/s 347) – SPO Øresund 

44 – Dj i alt 4990 

 

Aktuelt medlemstal d. 30.09.2015: SPO DSB 611 (DSB 266 – DSB Vedl. a/s 345) – SPO 

Øresund 43 – Dj i alt 4939 

 

Ad. 8: Andet. 
 

Ad. 8a: Udvikling af områdegruppen 

 

Kommende aktivitet: 

4. ordinære Tillidsmandsmøde afholdes den 28.-29. april 2016 i København. 

(frist for forslag vedr. vedtægt & økonomi til ord. Tmm skal fremsættes af lokalgrupperne § 6 stk. 2 

senest 1. oktober) Ingen forslag indkommet. 

  

Frist for at indhente forslag til kongres og tmm fra lokalgrupperne jf. § 6 stk. 2 er d. 1. december. 

Ingen forslag indkommet. 

 

Frist for indkaldelse af Tillidsmandsmødet – 7. møde marts 2016 (med 4 ugers varsel jf. § 5 stk. 1) 

Medlemstal gældende på Tillidsmandsmødet opgøres pr. 31.12.2015 (jf. § 5 stk. 3) 
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Ad. 8b: Beretning fra udvalg i områdegruppen 

 

 DSB St. service udvalg – møde berammet til d. 14.12.2015 i Fa 

 Klg udvalget – møde afholdt d. 07.10.2015 og 08.12.2015 (Turskifter) 

 Vk-udvalget – møde afholdt d. 22.09.2015 

 IT udvalget (møde afholdt d. 6. marts 2015 i Ng)  

 

Notat af 06.03.2015 behandlet på 2. møde i Rønde 

 

 Uddannelsesudvalget 

 

 

Ad. 8c: Ordinære gruppemøder jan/feb 2016 

På de ordinære gruppemøder i januar/februar 2016 orienteres om resultatet af OK15. 

Beretning og regnskab skal godkendes. 

Områdegruppekassereren vil kort gennemgå krav til et godkendt regnskab. 

(Ved markeringen * deltager områdegruppen på mødet) 

Lokalgruppen 10.01: afholdes den xx.xx.2016 i Fa 

Lokalgruppen 10.02: afholdes den xx.xx.2016 i Ar 

Lokalgruppen 10.03: afholdes den 04.02.2016 i Ar 

Lokalgruppen 10.04: afholdes den xx.xx.2016 i Fa 

Lokalgruppen 10.05: afholdes den xx.xx.2016 i Rd   

Lokalgruppen 10.06: afholdes den xx.xx.2016 på Kh 

Lokalgruppen 10.07: afholdes den xx.xx.2016 i Kbh 

Lokalgruppen 10.08: afholdes den xx.xx.2016 i Kbh 

Lokalgruppen 10.10: afholdes fredag den 29.01.2016 kl. 15.30 på Kgc 

Lokalgruppen 10.11: afholdes den 13.02.2016 kl.13.00 i NF 

Lokalgruppen 10.13: afholdes den xx.xx.2016 i Kbh 

Lokalgruppen 10.14: afholdes fredag den 05.02.2016 kl. 15.00 på Kh 

Lokalgruppen 10.15: afholdes torsdag den 28.01.2016 i Ar* 

Lokalgruppen 10.16: afholdes den xx.xx.2016 i Fa 

Lokalgruppen 10.17: afholdes den xx.xx.2016 i Kbh 

Lokalgruppen 10.18: afholdes den xx.xx.2016 i Kac 

Lokalgruppen 10.19: afholdes den xx.xx.2016 

Lokalgruppen 10.20: afholdes fredag den 05.02.2016 i H-tå 

Lokalgruppen 10.22: afholdes den xx.xx.2016 i Kbh 

 

Ad. 9: Sager til afgørelse.  
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Ad. 9a: Medlemslister oktober kvartal 2015 

 

Medlemslister af 01.11.2015 udsendt d. 02.11.2015 

 

1) Medlemslister skal behandles og opbevares forsvarligt og er fortrolige.  

 

2) For at sikre områdegruppens medlemskartotek altid er ajourført meddeler 

gruppeformanden skriftligt straks alle ændringer og uregelmæssigheder til områdegruppen. 

Dette i forhold til de udsendte medlemslister.  

(Afskrift af forretningsorden for områdegruppebestyrelsen) 

Status på registrering og kartotek – Områdegruppekassereren 

Ad. 9b: Oprettelse af lokalgruppe 10.08 (Klg Hgl / KK) 

 

Områdegruppeledelsen foreslår oprettelse af ny lokalgruppe 10.08 (Klg Hgl/KK) Dækkende 

området overført til DSB fra DSB Øresund a/s pr. 13.12.2015. 

 

Indstilling: til godkendelse 

 

Oprettelse af lokalgruppe 10.08 godkendt 

 

Ad. 9c: Sammenlægning af lokalgruppe 10.17 og 10.18 

  

 

Områdegruppeledelsen foreslår sammenlægning af lokalgruppe 10.17 og 10.18 (Catering) 

Området er henlagt af DSB som selvstændigt chef- budgetområde. 

 

Indstilling: til godkendelse 

 

Sammenlægning af lokalgruppe 10.17 og 10.18 godkendt 

 

Ad. 9d: Nedlukning af lokalgruppe 10.12 

  

Områdegruppeledelsen foreslår nedlukning af lokalgruppe 10.12 (Intern Service) Dækkende 

området virksomhedsoverdraget fra DSB til ISS pr. 01.10.2015. 

Endnu ikke afklaret hvilken lokalgruppe udlånte tjenestemænd henføres til. 

Indstilling: til godkendelse 

 

Nedlukning af lokalgruppe 10.12 godkendt 



15 
 

Ad. 9e: Valgte og udpegede. 

  

Områdegruppen foreslår omplacering af udvalgsposter, forslaget udsendt med 2. indkaldelse. 

Ændringer er markeret med rødt. 

 

Indstilling: til godkendelse. 

 

Forslaget godkendt 

 

 

Ad. 9f: Næste møde (Se: http://www.spdsb.org/kalendermoder.htm) 

 

 

Områdegruppebestyrelsesmøder i 2016: 

7. møde d. 02.03.2016 i Ng  

4.  Ordinære Tillidsmandsmøde / 1. konstituerende møde d. 28.-29. april 2016 i København 

2. møde d. 31. maj 2016 i Ng med næstformænd 

3. møde d. 08.09.2016 i Ng 

4. møde d. 25.10.2016 i Ng 

5. møde d. 09.12.2016 i Ng med næstformænd og julefrokost 

 

Amir/Tr møde d. 12.05.2016 i Ng  

 

Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen. 

 

 

Henrik Frederiksen foreslog, at IT bidraget evt. kunne bortfalde efter tillidsmandsmødet. 

 

Områdegruppeformanden takkede for et godt møde. Særlig tak til Michael for indsats og 

engagement. Held & lykke med nyt job og ny funktion.  

 

Områdegruppeformanden ønskede hele SPO en god jul samt et godt nytår 

 

Vi fortsætte kampen i 2016 for stationspersonalets forhold. 

 

Mødet sluttede kl. 12.15 
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