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Udsendt alene elektronisk pr. e-mail den 11. januar 2013 
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 Deltagere: 

Rgm Jørn Nicolaisen Områdegruppeformand gr.10.15 Århus 
Rgm Jens Chr. Andersen,  Områdegruppekasserer,  gr.10.15 Århus   
Stbtj Dan B Kirchhoff,  Områdegruppenæstformand  gr.10.10  Kastrup 
Stbtj Mogens H Christensen Gruppeformand gr.10.02 Århus 
Stbtj Torben M Konradsen,  Gruppenæstformand gr.10.04 Odense 
Stbtj Henning E Laursen,  Gruppeformand  gr.10.05 Randers 
M-stbtj Lasse F Andersen Gruppeformand gr.10.06 København H 
Stbtj Frank M Larsen,  Gruppeformand  gr.10.07 Belvedere 
Stbtj Finn P Jensen, Gruppenæstformand gr.10.07 Belvedere  
M-stbtj Kim Jesper Nielsen,  Gruppeformand  gr.10.11 Nykøbing F 
Stbtj Jan R M Nielsen,  Gruppenæstformand  gr.10.11 Nykøbing F  
Vtbtj Michael M Nielsen Gruppenæstformand gr.10.12 København 
Phm Johnny B Olsen Gruppeformand gr.10.14 København 
Dtm Henrik R Frederiksen,  Gruppeformand  gr.10.16 Fredericia 
M-stbtj Per Erik Svendsen, Gruppeformand  gr.10.17 København H 
M-stbtj Kjeld Ammonsen, Gruppenæstformand gr.10.17 København H 
M-stbtj John Dickov Kst. Gruppeformand gr.10.18 Kastrup 
M-stbtj Jørn Christensen Gruppeformand gr.10.19 København   
Stbtj Bo H Sieck Gruppeformand gr.10.21 København   
Stbtj Preben L Pedersen Gruppenæstformand gr.10.21 København   
 
Afbud: 
M-stbtj Henrik V Blunck Gruppeformand  gr.10.09 Kalundborg 
M-ktbtj Erik Christensen  Gruppeformand  gr.10.12 København 
Stbtj Mads R N Christensen  Gruppenæstformand gr.10.02 Århus   
Stbtj John C Gregersen, Gruppenæstformand gr.10.05 Ålborg   
Stbtj Brian H Hansen Gruppenæstformand gr.10.06 København H  
Stbtj Jens Thygesen Gruppenæstformand gr.10.09 Kalundborg   
Stbtj Bo Larsen Gruppenæstformand gr.10.10 Kastrup   
Bfv  Brian Kjærgaard, Gruppenæstformand gr.10.15 Herning  
Dtm Kurt L Olsen Gruppenæstformand gr.10.16 Kalundborg   
M-stbtj Peder Schmidt Gruppenæstformand gr.10.19 København   
 
Indkaldelse: 
  

 1. indkaldelse udsendt den 07.11.2012 (5 s.) var vedlagt følgende bilag: 

- Referat af 3. møde d. 04.09.2012 i Ng (34 s.) 

- Referat af 4. møde d. 25.10.2012 i Ng (24 s.) 

- Revideret bilag over valgte & udpegede af 25.10.2012 (5 s.) 

 2. indkaldelse udsendt den 07.12.2012 (15 s.) var vedlagt følgende bilag: 

- 2. udkast Budget 2013 (3 s.) 

- Revideret Tr-fortegnelse af 01.11.2012 (7 s.) 

- Revideret Amir liste af 06.12.2012 (2 s.) 

Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) er en del af mødematerialet 
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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. 
 
Ad 1. Mødets åbning.  

 
Områdegruppeformanden bød velkommen til 5. møde med næstformænd. Særlig 
velkommen til Preben L Pedersen nyvalgt næstformand i gr. 10.21.  
 
Meddelte at vi her i områdegruppen arbejder for helheden og ikke kun snævre lokale 
særinteresser. 
 
Meddelte at områdegruppen havde modtaget diverse takkeskrivelser for udvist 
opmærksomhed. 
 

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. 
 
Mødeleder: Kim J Nielsen, gr.10.11 

 
Ad. 3: Godkendelse af referat af 3. møde d. 04.09.2012 og 4. møde d 25.10.2012 i Ng  

 
 Referat af 3. møde d. 04.09.2012 i Ng (34 s.) 
Referat af 4. møde d. 25.10.2012 i Ng (24 s.) 

 

Referat af 3. møde d. 04.09.2012 i Ng (34 s.) og  af 4. møde d. 25.10.2012 i Ng (24 s.) 

Godkendt uden bemærkninger  

 
Ad. 4: Beretning fra virksomheden. 

 
DSB 
 
14-11-2012   

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2012 

• Initiativerne under ”Sundt DSB” har bidraget til et positivt resultat for 3. kvartal  

• Der forventes for 2012 et nulresultat før skat og 4. kvartals engangsposter  

• Forbedret rettidighed, der udfordres i 4. kvartal af sporarbejder/-udbedringer  

• Passagervæksten er fortsat god  
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DSB præsenterede tidligere på året genopretningsplanen ”Sundt DSB” med fokus på at 
forbedre DSB’s økonomi med en milliard kroner inden udgangen af 2014 samt at styrke 
DSB’s rettidighed og konkurrencekraft. 

”Vi er langt fra i mål, men vi har vendt udviklingen.”  
Jesper Lok, administrerende direktør 

Overskud i tredje kvartal 
DSB’s resultat før skat udgjorde et underskud på 44 mio. kr. for de første 9 måneder af 
2012, og for 3. kvartal isoleret set et overskud på 81 mio. kr. Korrigeret for blandt andet 
igangværende effektiviseringstiltag og hensættelse til øgede pensionsomkostninger, 
udgjorde resultat før skat i de første 9 måneder et overskud på 93 mio. kr., mod et 
underskud på 154 mio. kr. i samme periode sidste år.  
Omkostninger pr. togkilometer er steget 1 procent blandt andet som følge af sporarbejder 
og sporspærringer i Nordjylland, der har resulteret i 570.000 færre kørte kilometer i 2012 
i forhold til 2011, svarende til 2 kr. pr. togkilometer. Dette inkluderer effekten af 
lukningen af Limfjordsbroen. Omkostninger pr. togkilometer er endvidere påvirket af 
omkostninger til fratrædelseordninger svarende til 2 kr. pr. togkilometer. 
Der har i perioden været en positiv udvikling i antallet af togkilometer og togrejser pr. 
medarbejder på henholdsvis 9 procent og 14 procent på de danske strækninger. 
Udviklingen er sket i takt med, at der er blevet gennemført en reduktion i antallet af 
medarbejdere gennem frivillige fratrædelser, nedlæggelse af ledige stillinger samt 
afskedigelser. 
Som led i planen med at effektivisere DSB er det blevet besluttet at samle 
administrationen i København i ét hovedsæde i Høje Taastrup i løbet af 2. kvartal 2013. 

Forbedret rettidighed 
Antallet af forsinkelser var i de første 9 måneder af 2012 på et forholdsvis lavt niveau og 
inden for de krav, der stilles i trafikkontrakterne. For Fjern- & Regionaltog er omfanget af 
forsinkelser reduceret med cirka 50 procent og for S-tog 40 procent i forhold til samme 
periode sidste år. For Øresund er operatørrettidigheden over 98 procent. Den positive 
udvikling har blandt andet baggrund i en robust køreplan, en fokuseret indsats i lokale 
præcisionsgrupper og færre fejl på togmateriel, men har også været hjulpet af en relativ 
mild vinter. 
Mange kunder oplever imidlertid fortsat forsinkelser. En stigende andel heraf skyldes 



Side 5 af 25 

omfattende spor- og signalarbejder. DSB samarbejder tæt med BaneDanmark for at 
reducere kundernes gener heraf. 

Flere kunder og øget kundetilfredshed 
DSB har i 3. kvartal haft fortsat god vækst i passagertallet. Undtagelsen er Øresund, der 
havde en nedgang på 3 procent blandt andet som følge af sporarbejde/-spærring. I Fjern & 
Regionaltog steg passagerantallet 1 procent og i S-tog 6 procent. Samlet set er 
passagertallet i Danmark i årets første 9 måneder steget med 4 procent til i alt 133,4 mio. 
Den positive udvikling i rettidigheden forventes på sigt at forbedre kundetilfredsheden for 
DSB samlet. Kundetilfredsheden var i 1. halvår 2012 1 procent over sidste års niveau. 

Udland  
DSB er det seneste år nået langt med at håndtere udfordringerne i de udenlandske 
operationer, blandt andet ved at overlade driften af trafikken i Göteborg og på den 
svenske side af Øresund til andre. Det er fortsat DSB’s fulde fokus at skabe en bedre og 
robust økonomi i de resterende udenlandske aktiviteter. 

Rejsekort 
Siden 1. juli har kunderne kunnet bruge rejsekortet i alle DSB’s og Arriva’s tog over hele 
landet samt i alle busser og lokalbaner på hele Sjælland. I Nordjylland startede 
udrulningen af rejsekortet den 22. oktober. Desuden er den første prøvedrift i Sydjylland 
skudt i gang. Rejsekortet dækker dermed i dag store dele af landet.  

IC4 
Siden 11. juli har DSB igen dagligt kørt med passagerer i IC4 i regionaltogstrafikken 
Aalborg-Aarhus og Aarhus-Esbjerg.  
DSB har den 27. september modtaget forlænget ibrugtagningstilladelse for IC4 af 
Trafikstyrelsen med blandt andet den begrænsning, at der i løvfaldsperioden frem til den 
1. december kun må køres med en maksimal hastighed på 140 km i timen. 
Forsinkelserne i leverancen af IC4-tog fra Ansaldobreda fortsætter, ligesom der fortsat er 
forsinkelseskompensation for de forsinkede togsæt. 

Den Store Sammenhæng 
DSB’s omdømme er stadig under pres – navnlig blandt ikke-brugere. DSB præsenterede i 
juni transportministeren og samtlige DSB-kolleger for vores nye grundfortælling, Den 
Store Sammenhæng. Fokus er på at skabe sammenhæng i den kollektive trafik og en 
pålidelig togdrift. I 3. kvartal blev grundfortællingen præsenteret som en bog til alle i 
DSB, og i 4. kvartal vil den blive vist som en annonceserie og korte film på tv. Målet er at 
skabe forståelse for DSB’s formål og opgave i Danmark. Det er afgørende for DSB at få 
genskabt tilliden ved at: 

• fokusere på at høste de stordriftsfordele, der eksisterer for togdrift i Danmark  

• benchmarke og dokumentere effektivitet imod andre Europæiske togselskaber  

• skabe en virksomhed, der - på fair markedsvilkår -  både kan og vil konkurrere.  

Se kvartalsrapporten her 
 
Transportministeriet: 
 

Maksimal EU-støtte til danske jernbaneprojekter 
19. nov 2012 

http://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/rapporter-og-regnskab/regnskab/
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Banedanmark har fået tildelt den højest mulige EU-støtte til jernbaneprojekterne 
Femern Bælt-jernbanelandanlæg (Ringsted-Rødby) og Vamdrup-Vojens i 
ansøgningsrunden 2012. Hvert projekt er tildelt ca. 37 mio. kr. For Ringsted-Rødby 
kommer støtten oveni en tidligere tildeling på ca. 87 mio. kr. 

Transportministeriet har fra Europa-Kommissionen modtaget bekræftelse på 
støttetildelingen til begge projekters projekteringsfase. 

Midlerne kommer fra programmet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som har 
til formål at styrke det indre marked ved at fremme den fri bevægelighed for gods- og 
persontransporten. Særligt lægges der vægt på at støtte projekter, der skaber mere 
effektive, grænseoverskridende transportkorridorer. 

Femern Bælt-jernbanelandanlægsprojektet omfatter anlæg af dobbeltspor på strækningen 
Vordingborg–Rødby, på nær Storstrømsbroen, og elektrificering af Ringsted–Rødby. På 
strækningen Vamdrup-Vojens anlægges der dobbeltspor. 

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler i forbindelse med støttetildelingen: 

- Jeg er meget tilfreds med, at Europa-Kommissionen har valgt at støtte projekterne med 
det højest mulige beløb. Begge projekter binder Skandinavien bedre sammen med resten 
af Europa, styrker jernbanen og bidrager til en grøn omstilling af transporten.  

- Projektet Ringsted–Rødby bidrager til at gennemføre udbygningen af de danske 
landanlæg i tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt. Sammen med den nye 
jernbane mellem København og Ringsted vil det samlet set føre til markant kortere 
rejsetider mellem København og Hamborg. Med elektrificeringen udgør projektet også et 
vigtigt bidrag til en endnu mere miljøvenlig jernbanesektor. 

- Anlæggelsen af dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens sikrer et forbedret grundlag for 
mere gods- og passagertransport mellem Skandinavien og resten af EU. Samtidig er 
projektet med til at mindske risikoen for flaskehalse i Jylland.  

- Da begge projekter er af europæisk betydning, er det hensigten at søge om yderligere 
EU-støtte ved førstgivne lejlighed. Jeg ved, at Banedanmark allerede er i gang med at 
forberede dette arbejde. 
 
Forbundet 

 
29-10-2012 
DSBs overtagelse af kørslen på Odderbanen  
 
Dansk Jernbaneforbund forhandler i øjeblikket med DSB om vilkår for 
overdragelse af medarbejdere fra Midtjyske Jernbaner til DSB.  
Der forhandles om alle vilkår for overdragelse. 

Dansk Jernbaneforbund vil først orientere om en evt. aftales indhold, når alle vilkår er 
forhandlet på plads, og først når der foreligger en konkret aftale. 

Dansk Jernbaneforbund vil orientere om en evt. aftale og aftalens indhold så snart der 
foreligger en aftale underskrevet af alle parter både gennem udsendelse af medlemsinfo 
og ved et decideret medlemsmøde. 

Det vides pt. ikke, hvor lang tid forhandlingerne vil stå på. 
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14.11.2012 
Dansk Jernbaneforbund vinder principiel sag  
 
I en principiel sag anlagt af Dansk Jernbaneforbund har Østre Landsret netop givet 
forbundet medhold i, at der ikke kan foretages fradrag for tilskadekomstpension i 
erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven / voldsofferloven.  
Når en tjenestemand afskediges fra sin stilling i forbindelse med en arbejdsskade, og 
samtidig efter arbejdsskadesikringsloven får erstatning for tab af erhvervsevne, vil det 
udløse en tilskadekomstpension – (altid 37 pensions år). 

I arbejdsskadesikringslovens § 28 er det fastslået at 2/3 af pensionsforhøjelsen skal 
fratrækkes i erstatningen for tab af erhvervsevne. 

Nogle gange kan man udover erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven også være 
berettiget til erstatning efter erstatningsansvarsloven / voldsofferloven. I 
erstatningsansvarsloven / voldsofferloven, er der ikke nævnt noget om fradrag, og 
forbundets har netop fået Landsrettens ord for, at der derfor ikke kan foretages fradrag i 
erstatningsbeløb udbetalt efter disse love. 

I en helt konkret sag, der var baggrunden for forbundets sagsanlæg, betyder det en mér-
erstatning på den gode side af den halve million til et af forbundets medlemmer. 
Endvidere vil det betyde at Dansk Jernbaneforbund vil undersøge, om der er ældre sager, 
der kan tages op igen. 
Hvis du selv mener at have en sag, hvor du har fået nedsat erstatningen uretmæssigt, 
bedes du kontakte arbejdsskadesagsbehandler Mikael Kristensen på tlf: 36 13 25 14 
 
Generalforsamling i Forsikringsagenturforeningen d. 19.11.2012 
 
Generalforsamling i Forsikringsagenturforeningen afholdt d. 19.11.2012 
 
I alt 73 delegerede heraf 71 fremmødte. 
 
Agenturforeningen afholdt 75 års jubilæum november 2011. 
 
Agenturforeningen har genforhandlet kontrakten med Tryg under hensyntagen til nye 
solvens 2 krav fra EU. 46% af præmiesummen hensat til reservefonden. 
 
Agenturforeningen har 53 ansatte og 82 forsikringstillidsmænd. 
 
Der er i perioden optaget nye organisationer (Centralforeningen Søfart, 
Beredskabsforeningen, FOA Aarhus, Centralforeningen af Stampersonel i Hæren, 
Uddannelsesforbundet, Gladsaxe Skole m.v.) 
 
Antal forsikringer 328.724. En nettotilgang i 2011 på 3681. Præmieindtægt i 2011 kr. 
720,3 mio. 
 
Resultatet i 2010 blev kr. 41,1 mio. Resultatet i 2011 blev kr. 108,8 mio. Heraf er kr. 115 
mio. henlagt til reserver (solvens 2) og kr. 11 mio. henført til Afdelingerne (til 
ferielejligheder) 
 
Egenkapital kr. 531.665.778 (Afd. 1 (DJ) 151.505.667 heraf udgør 92.228.489 
værdifastsættelsen af DJ’s feriehuse/lejligheder) 
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2010 var i forsikringssammenhæng et år med 2 vintre. Skybrud over København den 2. 
juli 2011 kostede 4000 skader (normalen er 400-800) 
 
Agenturforeningen får 3-4% nye kunder årligt. 97% af forsikringstagerne fornyer deres 
forsikring hvert år (lands gns. 86%) 
 
Der blev afholdt valg: 
Formand Ulrik Salmonsen 
Næstformand Andreas Hasle 
Bestyrelsesmedlemmer Henrik Horup, Kirsten Andersen, Jørn Rise (Skat), Flemming 
Rasmussen (FO), Isa Rogild (Postgiro), Jens Chemnitz (3F Post) 
 
Revisorer: Niels H Nielsen, Jens Chr. Kjeldsen. Revisor Suppleant Carl D Petersen. 
 
Generalforsamling Vejlekassen 
 
Lukket for tilgang pr. 01.01.2012. 
14.093 medlemmer. 7.333 over 70 år. 1142 dødsfald i perioden. 
 
Indtægter: Kr. 6,9 mio.. Udgifter: kr. 16 mio. 
Aktiver kr. 76,3 mio. 
Tilskuddet til socialrådgiverfunktionen nedsættes til kr. 200.000. 
 
Der blev afholdt valg: 
 
Formand Ulrik Salmonsen 
Næstformand Andreas Hasle 
Bestyrelsesmedlemmer Henrik Horup, Kirsten Andersen, Flemming Rasmussen 
 
Delegeretmøde den Humanitære Fond 
 
Indtægter 2011: Kr. 121.236. Udgifter: kr. 43.915 
Årets resultat 2011: kr. 45.521 
Egenkapital udg. 2011: kr. 1.591.512 
 
Udmøntet en portion a kr. 25.000 til DJ 
 
Der blev afholdt valg: 
 
Formand Ulrik Salmonsen 
Næstformand Andreas Hasle 
Bestyrelsesmedlemmer Henrik Horup, Kirsten Andersen, Flemming Rasmussen 
 
HB møde afholdt d. 12.12.2013 
 
• Protokol fra kongressen er nu udsendt og dermed må kongressen kunne betragtes som 

endelig afsluttet. 
• Vedtaget at der fremadrettet bliver udsendt nyhedsbreve fra forbundet 
• Der arbejdes på  at få overenskomsten for kommende personale på letbanen i Århus. 

Da der også bliver udarbejdet planer for letbaner i Nord Jylland, Odense osv. er dette 
meget vigtigt i forhold til vores fremtidige medlemstal. 
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• I forhold til OK13, forventes ikke meget til lokallønsforhandlinger, derfor bliver det 
sandsynligvis Ny-løn aftalen, vi skal forsøge at få noget ud af. 

• Der er afsat 2 weekender i februar til forhandling om et CFU forliget, hvorefter der er 
til midt i marts til forhandlingerne om OAO fællesoverenskomsten med tilhørende 
organisationsaftaler (4 uges vinduet) 

 
OK2008 / 2011 
 
Moderniseringsstyrelsen har endnu ikke godkendt organisationsaftalen fra 01.04.2011. 
Dermed er organisationsaftalen fra 2008, der er gældende. 
 
 
OK2013 
 
Finansministeren og CFU udveksler krav til OK2013 den 10.12.2012. 
Indgår forhandlingsaftale.  
 
Vores krav til forhandlingerne ligger vægten på generelle lønstigninger og der forventes 
derfor ingen midler til organisationsaftalerne. 
 
DSB og DJ udveksler krav til organisationsaftalerne 18. december. 
 
(04.12.2012) 
Til OAO’s statslige og kommunale forhandlings- og sekretariatsudvalg 
 
 
Danmarks Statistik har i dag offentliggjort lønindekset for den private sektor for 3. kvartal 
2012 (august måned). Lønnen i den private sektor steg 1,4 pct. fra tredje kvartal 2011 til 
samme kvartal 2012. Det er 0,1 procentpoint mindre, end stigningen på årsbasis i andet 
kvartal. 
 
Se mere her: 
 
www.dst.dk/nytudg/15625 
 
Reguleringsordningen i staten 
 
Opgørelsen af lønudviklingen i årets 3. kvartal anvendes i staten til at beregne 
udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. april i det efterfølgende år – i dette tilfælde 
pr. 1. april 2013. Udmøntningen sker på baggrund af forskellen mellem lønudviklingen i 
den statslige og den private sektor. 
 
De statsansatte havde i tredje kvartal med en årlig lønudvikling på 2,0 pct. i de tal, der 
blev offentliggjort 15. oktober i år. Der skal ske visse korrektioner i disse tal, og den 
endelige opgørelse af udmøntningen fra reguleringsordningen i staten for 2013 ventes 
således først medio december 2012. 
 
Såfremt lønstigningstakten ved den endelige opgørelse i december bliver 2,0 pct. i den 
statslige sektor og 1,4 pct. i den private sektor vil der komme en negativ udmøntning fra 
den statslige reguleringsordning pr. 1. april 2013 på mellem minus 0,8 og minus 0,7 pct. 
 

http://www.dst.dk/nytudg/15625
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Drøftelse af effektiviseringer mellem DSB og DJ (IFO13/14) 
 
Dansk Jernbaneforbund er ved brev af 30. november 2012 blevet inviteret til drøftelser 
om kommende års effektiviseringer i DSB. Drøftelserne forventes indledt primo januar 
2013.  
 
DJ må til gengæld for evt. indgåelse af aftale om effektiviseringer kræve nogle garantier 
fra DSB (ingen afskedigelser og ingen lønnedgang) 
 
Sektionen 
1. konstituerende møde afholdt d. 13.11.2012 
Sektionsinfo 1-2012 udsendt med kalender uge 47-12 
 
2. møde i sektionsbestyrelsen afholdes d. 18.12.2012 (LPO) 
3. møde i sektionsbestyrelsen afholdes d. 14.02.2013 (TPO) 
4. møde i sektionsbestyrelsen afholdes d. 15.04.2013 (SPO) 
5. møde i sektionsbestyrelsen afholdes d. 17.06.2013 (LPO) 
6. møde i sektionsbestyrelsen afholdes d. 19.08.2013 (TPO) 
7. møde i sektionsbestyrelsen afholdes d. 05.12.2013 (SPO) 

 
Sektionsbestyrelsen konstituering 

 
Sektionsbestyrelsen i DSB Sektionen under Dansk Jernbaneforbund består af 3 
repræsentanter fra hver af de tre Områdegrupper lokomotivpersonale, togpersonale og 
stationspersonale. 
 
Bestyrelsen har på sit første møde i den nye kongresperiode efter dansk 
Jernbaneforbunds ordinære kongres i oktober konstitueret sig på et møde den 13. 
november som følger: 
 
Niels Henrik Nielsen, TPO Sektions formand. 
Carsten Olesen, LPO  Sektions næstformand. 
Jørn Nicolaisen, SPO  Sektions sekretær. 
 
Ovenstående tre udgør sektionens forhandlingsudvalg. 
 
Der blev på mødet også nedsat et arbejdsmiljøudvalg bestående af følgende: 
 
Hans Merstrand, LPO 
Henning Laursen, SPO 
Michael Madsen, TPO 

 
Områdegruppen 
 
Uniform / Arbejdstøj 
 
Referat af arbejdstøj gruppe møde d. 07.11.2012 udsendt med kalender uge 48-12 
 
Ledig plads i arbejdstøjgruppen efter Stbtj Lars Christensen 
 
Møde d. 17.12.2012 med valg af leverandør 
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Områdegruppen 
 
Tr / Amir fællesmøde d. 08.11.2012 i Ng 
 
20 personer deltog. 
 
Revideret Amir liste af 06.12.2012 (2 s.) vedlagt som fil 2. indkaldelse 5. møde 
 

Emner: 
Opfølgning på tidligere møder. 
 
Visionen er at knytte Arbejdsmiljørepræsentanterne tættere til specielt det lokale 
arbejde og lokalgruppebestyrelserne, men også til det mere brede arbejde samt 
danne netværk.  
 

- Samarbejde i lokalgrupperne 
- Arbejdsmiljørepræsentantens rolle i DJ/Områdegruppen 
-  Arbejdsmiljørepræsentantens/tillidsmandens rolle på arbejdspladsen 
- Uddannelse og kurser 
- Psykisk arbejdsmiljø & stressfaktorer (2006 var psykisk arbejdsmiljø år i DSB) 
- Personalepolitik – eftersyn, hvor langt er DSB kommet med implementeringen? 
- DSB Arbejdsmiljøråd "Ny organisering af arbejdsmiljøarbejdet i DSB" 
-  Registrering af arbejdsskader - elektronisk? 
-  Registrering af APV- elektronisk 
-  Arbejdstøj, status 
- Arbejdsmiljømålsætning og handlingsplan 2011 
- Andet  
 
Nye emner: 
- Arbejdsmiljø politik (lokalt og nærværende) – fælles med DJ Sektion DSB og 

SMU 
- Arbejdsmiljø 2012-2016 

 
Status kvalifikationsløn 2012 (0,2%)  
 
Klg inkl. Logistik, indstillinger fremsendt 
Togdrift, afventer svar 
Stationer & Tryghed, indstillinger fremsendt 
Ejendomme, afventer 
 
Ledige Stbtj stillinger Klg 
 
(12.11.2012) 
DSB Togdrift               
Klargøring Nykøbing F & Kalundborg. St. 
 
Kære kollegaer. 
 
DSB befinder sig i en økonomisk alvorlig situation.  
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Alle enheder i organisationen skal i den forbindelse gennemgå mulighederne for, at 
effektivisere den daglige drift hen imod en mere økonomisk stabil løsning. 
 
I den forbindelse har vi i Togdrifts ledelse vurderet klargøringssiden i Nykøbing og 
Kalundborg. 
 
Efter nøje gennemgang af arbejdsmængden på de to stationer er det besluttet at reducere 
mandskabsstyrken med. 
 
5 klargøringsmedarbejder i Nykøbing F.   
 
2 klargøringsmedarbejder i Kalundborg. 
 
Vi er heldigvis i situation, at der er efterspørgsel efter klargøringsarbejde andetsteds, Det 
er derfor aftalt med DJ-SPO, at der i løbet af få dage, lokalt på klargøringsstationerne 
Nykøbing F og Kalundborg bliver opslået ledige stillinger i Belvedere samt KAC. Vi 
håber på den måde at få løst overtalligheden på en fleksibel måde. 
 
Vi skal derfor opfordre til, at interesserede søger de opslåede stillinger hurtigst muligt!  
 
 
Status på lokalopslaget er at 1 ud af 2 stbtj har søgt i Kb og 2 ud af 5 stbtj har søgt i Nf – 
og ansøgningsfristen er udløbet. Det betyder at der fra K13 bliver overtallige i provinsen 
samtidig med at vi mangler i folk Kbh-området   
 
Møde mellem DSB og Områdegruppen afholdt d. 12.12.2012 
 
DSB oplyste, at DSB vil forflytte overskydende personale pr. 1.1.2013 fra Nf og Kb til 
København. På mødet blev vilkårene for forflyttelse drøftet. 
 
 
Gr. 10.11 Nf berettede om stor uro i gruppen og om at medarbejderne var indkaldt til 
fællesmøde den efterfølgende mandag. 
 
IC4 brugergruppen 

 
16. møde i IC4 brugergruppen afholdt i Aarhus d. 31.10.2012. 
Referat udsendt. 

 
Besigtigelse afholdt d. 20.11.2012 i Kac 

 
 

3.2. gruppen (ændringer på bestående materiel) 
 

Møde afholdt d. 12.11.2012 i Fj-&R 3.2. gruppen på OBV. Gruppen, der arbejder med 
udvikling og ændringer på bestående materiel, genetableres med ændret sammensætning 
på ledelsessiden efter organisationsændringer henover 2012. Ledelsesrepræsentanterne er 
nu Claus M Frederiksen (fmd) og Peder Jespersen, der varetager forbindelserne til DSB 
Vedligehold a/s. 
 
SPO har indmeldt Dan B Kirchhoff som områdegruppens repræsentant. 
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På mødet blev kommissoriet drøftet, der blev oprettet en aktivitetsliste samt aftalt 
kommende møder i 2013. Budget nogle mio. 
 
3.0 gruppen – overordnet styregruppe 
3.1 gruppen – i drifttagelse af nyt materiel 
3.2 gruppen – ændringer på bestående materiel 
3.3 gruppen – Førerrums indretning 
 
12 møde i SPO-Fagkategorien d. 13.12.2012: 

 
12. møde i SPO-fagkategorien afholdt d. 13.12.2012 

 
 
Beretning godkendt 
 

 
Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. 

 
Intet skriftligt indgået fra lokalgrupperne. 
 
Gruppemøde med valg i gr. 10.21 afholdt d. 30.10.2012  
 
Valgt som gruppenæstformand Stbtj Preben L Pedersen 
 
Anmeldes til DJ og DSB 
 
Gruppemøde med valg i gr. 10.19 afholdt d. 22.11.2012 i Valby. 
 
Valgt som gruppeformand Stbtj Jørn Christensen 
Valgt som gruppenæstformand Stbtj Peder J Smith 
 
Hermed er alle formelle vedtægtsbestemmelser overholdt. Gruppen er nu selvkørende 
i henhold til DJ love / Områdegruppens vedtægter og ”Forretningsorden for 
lokalgrupper” og kan oprette egen foreningskonto.  
 
Gruppen er dermed en del af fællesskabet og vil indgå sidestillet og på lige fod med 
de øvrige af områdegruppens medlemmer. 
 
 

Ad. 6: SU-information. 
 
• HSU møde afholdt d. 05.09.2012 (næste møde d. 17.12.2012) 
 
Referat HSU d. 5. sept. udsendt med kalender uge 45-12 
 
Ny SU struktur diagram, udsendt med kalender uge 45-12 
 
Godkendt Indstilling om ændring af FTE for lærlinge og for personer i flexjob udsendt 
med kalender uge 45-12 
 



Side 14 af 25 

Struktur for samarbejdsudvalg i DSB - Aftalt på HSU, 29. oktober 2012 udsendt med 
kalender uge 46-12 
  
• OSU Fjern- & Regionaltog møde d. 27.09.2012 (næste møde d. 20.12.2012)  

Referat af OSU møde d. 27. september 2012, udsendt med kalender uge 44-12 

Oversigt over organiseringen af SU og arbejdsmiljøorganisationen i F&R, udsendt 
med kalender uge 44-12 
Ny Su struktur diagram Fj-&R 
 

• OSU Kommerciel møde d. d. 21.09.2012 (næste møde d. 20.12.2012)  
 

Referat OSU Kommerciel d. 21. sept. Udsendt med kalender uge 45-12 
Næste møde d. 20.12.2012. 

 

• OSU Økonomi møde 11.04.2012 (næste møde xx.xx.2012 )  
 
Intet nyt. 
 

• ESU Togdrift/fremføring møde d. 06.09.2012 (næste møde d. 06.12.2012) 
 
Referat af ESU Togdrift, d. 24. september 2012, udsendt med kalender uge 49-12 
 
Meddelte at Mus samtale og medarbejdervurderings samtale ville blive afholdt i 
samme moment.  
At mad osv. til eksempelvis møde skulle ensrettes 
At der havde været eksempler på overarbejde til ledere uden en øvre arbejdstid  

 
 

• ESU Materiel møde d. 19.11.2012 (næste møde d. 11.03.2013) 
  
 Referat udsendt 
   
• EAMSU Salg møde d. 08.12.2011 (næste møde d. xx.xx.2012) 
  

Nu DSB Kommerciel, Stationer & Tryghed – Chef Niels Munk Hansen 
 
Referat og møder 2013 afventer 
 
Medarbejderrepræsentationen er aftalt til, 2 fra DJ, en fra FO og en fra HK. 
Højt fravær i København. 
Kontaktudvalgsmøder i regionerne. 
 

• Kolleganetværk – status - 
 
Punktet vil være fast på dagordenens pkt. 6 som statuspunkt indtil netværket er blevet 
løbet i gang og er selvkørende 
 
Frank M Larsen er udpeget til styregruppe for SPO DSB 
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Omfatter for nuværende Togproduktion og OBS (ESU) 
 

Togservice har valgt netværkspersoner og disse har været på kursus. 
  

2 mand er valgt i henholdsvis Kac. og Kgc Kh.  
 
Belvedere har valgt 1 mand 

 
Frank er blevet kontaktet af styregruppen og er blevet lovet indkaldelse til næste 
styregruppemøde. 

 
Ad. 7: Regnskab. 

 
Næste revisionsmøde den 22.01.2013 i Aarhus (indkaldelse udsendt d. 05.12.2012) 
  

• Prognose for årets resultat (kr. 50.000) 
• 2. behandling af Budget 2013 

 
2. udkast Budget 2013 (3 s.) udsendt med 2. indkaldelse 5. møde 

Områdegruppeformanden meddelte på 4. møde, at som følge af den på kongressen 
vedtagne lovændring af § 10 stk. 10.2 (83 kr. pr. medl. pr. mdr.) må budgettet 
gennemgås, da områdegruppen jf. ændringerne mister 20 % af områdegruppens 
indtægter.  

 
2 udkast af budget gennemgået inklusiv honorar nedgang for revisorer og 
områdegruppeledelse, fjernelse af IT bidrag og ændrede medlemstal.  
 
Meddelte at den endelige effekt først ville kunne ses efter at et afholdt 
tillidsmandsmøde, da honorarerne var vedtægt bestemte og at der for at vise effekten 
også var udarbejdet en ekstra kolonne med budget for 2014. 
 
Meddelte at 2013 derfor måtte betragtes som et overgangsår. 
 
Budget 2013 godkendt 
 
Gr. 10.14 meddelte at man havde mistet 9 medlemmer uden at være blevet orienteret, 
hvilket ikke er rimeligt.  
Spurgte til om lokalgruppen ville modtage penge for de 9 medlemmer hvis de igen 
dukkede op i medlemskartoteket.  
 
Områdegruppeformanden svarede ja til dette.  
 
Antal medlemmer pr. 30.09.2012: 400 
 
Nye grupper 10.19 og gr. 10.21 oprettet i medlemskartoteket  
 
Medlemslister pr. 01.11.2012 udsendt d. 05.11.2012 
Gruppehold okt. kv. 2012 udsendt d. 26.11.2012 
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Revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" (7 s.) af 
01.11.2012 Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 
01. november 2012 udsendt elektronisk med 2. indkaldelse 5. møde 

 
Ad. 8: Andet. 
 
Ad. 8a: Beretning fra udvalg i områdegruppen 

 
Områdegruppens udvalg: 
Jf. 3. møde d. 4.9.2012 i Ng 
 

DSB Stationer og tryghed: (den: 20.09.2012) 
Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff, Lasse F Andersen (Fmd), Jan N 
Søndergård, Henning E Laursen, Jørn Christensen, Peder Schmidt, Bo H Sieck 

Møde mellem DSB tryghed og stationer og SPO afholdt d. 14.09.2012 

Møde i udvalget afholdt d. 20.09.2012, d. 02.10.2012 og d. 05.11.2012 
Internt notat af møde med DSB Stationer & Tryghed, Region Øst den 26.11.12 

 (Deltagere: Nicolas Brace Olsen, Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff) 
 
 
1. Velkomst og indledning 

Meddelte at gr. 10.20 er nedlagt og at Jørn Christensen er valgt som formand og Peder 
Schmidt er valgt som næstformand i gr. 10.19. 
Meddelte at Preben Pedersen er valgt som næstformand i gr. 10.21 
 
Nicolas udtrykte glæde over at kollegaer og ledelse havde mødt hinanden på tværs, 
ved de netop afholdte kultur døgn.  

2. Fravær, personsager – generel drøftelse  

2 sager kører Fremadrettet, mulighed for forhandling inden at HR – service inddrages.  
Afhandles med områdegruppen 

3. Disciplinære forhold (mødedisciplin, arbejdsdisciplin (pauser), (meldepligt), herunder 
regler for komme / gå status? - generel drøftelse  

Stor forskel på standard af rengøringskvaliteten. Lederne skal/vil være konkrete i 
meldingerne om hvad og hvordan at arbejdet skal udføres.  

4. Ledelse i Storkøbenhavn - Koordinatoropgaver / holdlederopgaver 

7 holdlederture opslået til besættelse pr. 1.1 2013 – skal efterfølgende ske 
kompetenceudvikling 

5. Håndtering af rygter – skabelse af fælles identitet i Stationer & Tryghed  

Mange rygter internt i afdelingerne, vedrørende forskellene på DSB og DSB S-tog. 
Fælles identitet ønskes af ledelsen.  

6. Fast mødested, pause- spise- omklædnings- sanitets faciliteter  
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Billeder udleveret, med følgende opfordringer til forbedringer: Rengørings kvalitet, 
omklædnings faciliteter inklusiv adskillelse kvinder/mænd, spiseforhold, osv.  

Enighed om at området er forsømt og at arbejdsmiljørepræsentanterne inddrages i 
sagen. Drøftet mulighed for ændret mødestruktur (evt. på andre stationer), her under 
faste mødesteder.  APV udarbejdes på området. 

7. Arbejdstøj, aftale af aug. 2003 mellem DSB og DJ - nu gældende for Stbtj fra S-
tog (gr. 10.19 og gr. 10.21)  

De fra S-tog overførte medarbejdere indmeldes til Jesper Schmidt Carlsen (HR), for 
oprettelse på arbejdstøj portalen og tilførsel af point 

8. Tillidsrepræsentant i staten aftalen, aflåst skab, lokale, telefon og Pc adgang  

Nicolas igangsætter 

9. Udkast til lokale TR aftaler (sendt til Nicholas) (gr. 10.19 Jørn Chr. og gr. 10.21 Bo 
Sieck)  

Nicolas enig og vender tilbage 

10. PDA/mobiltelefon medarbejdere i det gamle S-tog  

Meddelte at der var mange fejl og mange steder dårligt signal. Nicolas meddelte at de 
nuværende er besluttet til at skulle bruges i 5 år, for indhentning af erfaringer til 
udarbejdelse af evt. ny PDA. Udtrykt ønske om alarm knap, til brug ved overfald eller 
lignende. 

11. Arbejdsskader, sikre overførsel af registreringer fra S-tog  

Nicolas vil sikre. 

12. Kvalifikationslønsaftalen (0,2%), Gr. 10.06 Lasse pr. 01.01.2012 og pr. 01.07.2012 
gr. 10.19 og 10.21  

Klar til indmelding d. 1.12.12 

13. Aftale om tilkaldevagter, for kørende personale (lampister / 5 mand), pr. 1.1.2013  

TPO aftale opsagt med udgangen af februar. Nicolas ønskede at se på behovet for en 
aftale. Meddelte at aftalen var opsagt til genforhandling. 

14. Lokalaftale af 30.3.2007, kompensation for manglende mødested, Spisested 
omklædning osv. (kr. 850 pr. Mrd.)  

Afventer at se på muligheden for tilstillelse af spiselokale. 

15. Regler vedrørende anvendelse af tjenestebiler inklusiv tjek af kørekort og CVR 
nummer  

Reglerne (herunder skat) svære at gennemskue. Forholdet undersøges nærmere. Vi 
afventer at medarbejderne bliver orienteret. 

16. Aftale om deltidsansættelse M-stbtj, aftale fra 2009 med 3F - udkast til underskrift  

Næste møde ikke aftalt 
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DSB Ejendomme/Økonomi: 

Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff, Bo H Sieck, Erik Christensen  

Togdrift/Fremføring: 

Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff, Kim J Nielsen, Henrik V Blunck, 
Mogens Høje Christensen 

Klargøring: 

Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff, Frank M Larsen, Henrik R 
Frederiksen, Per Svendsen, John Dickov  

OK2011: (den: 18.10.2011) 
Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff, Jens Chr. Andersen, Jan Søndergård 
(Fmd), Kim J Nielsen, Jørn Christensen 

OK-folder jf. love § 8.13 med gældende overenskomst / organisationsaftale 01.04.2008 – 
31.03.2011 mellem DSB / DSB First og OAO / Dansk Jernbaneforbund (63 s.) omdelt til 
lokalgrupperne, der fordeler videre til alle overenskomstansatte medlemmer i 
områdegruppen. 

Procentreguleringen var pr. 1. april 2008: 126,3640 (før 121,7913)  

Procentreguleringen er opgjort til 129,6544 pr. 1. oktober 2009  

Aktuel procentregulering pr. 1. april 2010: 131,0660 

Omregning af grundbeløb for tillæg på det statslige område 

Pr. 31. marts 2012 omlægges grundbeløbsniveauet på statens område fra 1. oktober 1997 
til 31. marts 2012. Omlægningen sker ved at alle beløb i 1. oktober 1997-niveau forhøjes 
med procentreguleringen på 31,0660 pct. og herefter afrundes.  

Tillæg, der nærmeste hele krone. Tillæg der efter procentregulering udgør 3.200 kr. eller 
mere afrundes til nærmeste hele 100 kr. 

Du kan ikke anvende omregneren til at regne på skala- eller basislønninger, eller på 
tillæg, der er fastsat pr. ydelse eller pr. tidsenhed, f.eks. aften/nat-tillæg.  

Kommende lønregulering pr. 1. april 2012: 1,31%  

Nyheder og informationer om OK2008 lægges løbende på hjemmesiden, senest: 

Materialet udsendt med 2. indkaldelse af 17. møde d. 08.12.2010 

7. udgave Status OK2008 (24 s.) 

1. udgave Krav OK2011 (36 s.) 

Dokumenterne blev godkendt på 17. møde og lagt på hjemmesiden, og til anvendelse på 
de ordinære gruppemøder i jan/feb 2011 

Møde afholdt d. 26.05.2011 

Møde afholdt d. 18.10.2011 
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Arbejdstidsregler stationsbetjente/depotservicemedarbejdere 

Der har været afholdt møde med DSB/DSBFirst, den 29. september 2011vedr. 
arbejdstidsregler for Stationspersonalet. Udgangspunktet for drøftelsen var teksten, i 
protokollatet af 28. august 2009 omhandlende 26 friweekender. 

DSBs holdning var, at ledelsen var forpligtet til at udsætte 26 friweekender, derefter 
kunne medarbejdere bytte eller sælge friweekenderne. Forbundet havde den holdning, at 
teksten om de 26 friweekender forpligter både ledelsen og medlemmerne. 

Da der ikke kunne opnås enighed, ville DSB forespørge i Personalestyrelsen, idet 
protokollater udspringer fra ”Arbejdstid for tjenestemænd i staten”. 

· Skema til indhentelse af krav Ok2013 på de ordinære gruppemøder jan/feb 2012 (2 s.)  

· Køreplan Ok2013 (2 s.)  

· Støttepapir - status Ok2011 til afrapportering på de ordinære gruppemøder jan/feb 2012 
(5 filer = CFU forliget (10 s.) - CFU forliget, bilag (39 s.) - Protokollat organisationsaftale 
DSB (4 s.) - Tillæg til Protokollat organisationsaftale (2 s.) - Tillæg til Protokollat 
organisationsaftale 2 (1 s.) - protokollat af 28.08.2009 ansættelsesbetingelser (1 s.) – 
protokollat af 28.08.2009 arbejdstid (1 s.) Koges ned til 1 resultatside med links – (23. 
møde)  

· Resultatpapir Ok2011 (1 s.)  

Hb møde d. 13.10.2011 pkt. 9 "Ok2011 Status": 

"Organisationsaftaler DSB og DSB S-tog a/s 

Uenigheder om formuleringer i organisationsaftalerne er drøftet med DSB den 29. 
september 2011. Dansk Jernbaneforbund har udleveret forslag til formuleringer og DSB 
vil vende tilbage til Forbundet. Forhåbentlig kan aftalerne underskrives i den nærmeste 
fremtid." 

DJ Love § 8.13: 

"Forbundet skal sikre, at berørte medlemmer har adgang til den til enhver tid gældende 
overenskomst." 

Endvidere: 

Forslag indgået om der skal formuleres krav til "Pensions- og 
gruppelivsforsikringsområdet" som konsekvens af "Tilbagetrækningsreformen" (ændret 
efterløns- og folkepensions alder m.v. herunder også nye regler for % afkortning): 

Fristen for indsendelse af områdegruppernes krav til OK13 til DJ er den 23. april 2012. 

Uddannelse (5. møde den: 10.11.2008) 
Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Per Jenner, Cristian Ghetz, Lasse F Andersen, Henrik R 
Frederiksen og Dan B Kirchhoff 

Notat af 22.11.04 fra 1. møde d. 30.09.04 udsendt d. 06.12.04 

Udvalget besøgte den 24.02.05 Odense Tekniske Skole  

6. møde afholdt d. 10.11.2008 i Valby 
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Afklarende drøftelse med DSB afholdt d. 16.01.08, d. 15.06.2010, d. 19.07.2010, d. 
08.10.2010, d. 13.01.2011, d.01.02.2011, d. 24.03.2011, d. 10.02.2012 og d. 14.03.2012 

Meddelte at kommissorium er klar til underskrift. Møderne bliver nu genoptaget efter 
perioden med stilstand i samarbejdet mellem DJ og DSB 

Næste møde: ikke aftalt 

www.spdsb.org & IT-politik: (7. møde den 15.11.2011) 
Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff, Henrik Blunck og webmaster Kurt 
Hansen 

Notat www/it af 24.02.2012 (4 s.) erstatter Notat It/www udvalg af 10.03.2011 (3 s.) 

 
3. møde afholdt d. 30.11.2006 
4. møde afholdt d. 11.09.2007 
5. møde afholdt d. 20.02.2008 
6. møde afholdt d. 10.03.2011 i Kb 

7. møde afholdt d. 15. 11. 2011 i Ng 

8 møde afholdt d. 22.02.2012 i Ng 

Næste møde: ikke aftalt 
 
Ad. 8b: Udvikling af områdegruppen 

 
Fortsat udvikling af områdegruppen efter 3. ordinære Tillidsmandsmøde: 
 
Beslutningerne på den 53. ordinære kongres nødvendiggør en række tilpasninger af 
områdegruppens organisatoriske forhold. 
 
Områdegruppebestyrelsen kan med fordel drøfte disse forhold mere indgående på et 
områdegruppebestyrelsesseminar i 2013. 
 
Emner til drøftelse: 
 
- Tilpasning af vedtægt og forretningsorden  
- 5. udgave Handlingsplan for perioden 2012 – 2016  
- Politisk status 

 
Områdegruppen overvejer afholdelse af seminar, indeholdende eo. Tillidsmandsmøde og 
bestyrelsesmøde i september 2013 

 
 
Ad. 8c: Ordinære gruppemøder 2013 
På ordinære gruppemøder i januar/februar 2013 orienteres om DJ’s 53. ordinære kongres 
og processen frem mod OK13. 

Beretning og regnskab skal godkendes. 
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Ordinære gruppemøde januar / februar 2013 
(ved markeringen * deltager områdegruppen på mødet) 
Lokalgruppen 10.02: afholdes tirsdag den 12.02.2013 kl. 14.00*  
Lokalgruppen 10.04: afholdes onsdag den 30.01.2013 kl. 15.00 i Fa 
Lokalgruppen 10.05: afholdes tirsdag den 05.02.2013 kl. 17.00 
Lokalgruppen 10.06: afholdes 
Lokalgruppen 10.07: afholdes fredag den 08.02.2014 kl. 15.30 
Lokalgruppen 10.09: afholdes lørdag den 09.02.2013 kl. 14.30 
Lokalgruppen 10.10: afholdes fredag den 18.01.2013 kl. 15.30 
Lokalgruppen 10.11: afholdes torsdag den 08.02.2013 kl. 14.00 
Lokalgruppen 10.12: afholdes  
Lokalgruppen 10.14: afholdes fredag den 25.01.2013 kl. 15.00 
Lokalgruppen 10.15: afholdes torsdag den 31.01.2013 kl. 10.30 
Lokalgruppen 10.16: afholdes 
Lokalgruppen 10.17: afholdes fredag den 15.02.2013 kl. 15.00 
Lokalgruppen 10.18: afholdes  
Lokalgruppen 10.19: afholdes 
Lokalgruppen 10.21: afholdes fredag den 11.01.2013 
 
Ad. 9: Sager til afgørelse. 
  
 Ad. 9a: Revideret lokalgruppestruktur 
 
Revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" (7 s.) af 01.11.2012 
Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. november 2012 
udsendt elektronisk med 2. indkaldelse 5. møde 
 
Forslag til revideret lokalgruppestruktur: 
 
Gruppe 10.20 sammenlægges med gruppe 10.19 
Motiveret jf. pkt. 5 meddelelser fra lokalgrupperne 
 
Indstilling til godkendelse 
 
Indstilling godkendt 
 
 
Ad. 9b: Revideret bilag over valgte & udpegede 
 
Udsendt d. 07.11.2012 sammen med 1. indkaldelse 5. møde med næstformænd d. 
14.12.2012 i Ng:  
 
Revideret bilag over valgte & udpegede af 25.10.2012 (5 s.) 

Der er ikke indkommet skriftlige bemærkninger 
 

Eamsu Salg ændres til Eamsu Stationer & Tryghed 
Ledig plads i arbejdstøjgruppen til besættelse (Henning E Laursen) 
 
Godkendt 
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Ad. 9c: Medlemslister januar kvartal 2013 
  
 
Områdegruppekassereren vil på 6. møde 2013 gennemgå medlemslisten med hver enkelt 
gruppeformand. Forbundets kartoteksføring er stadig ikke optimal. 
 
Medlemslister af 1. oktober 2012 – udsendt 05.11.2012 
 
Der er to forhold som der i denne forbindelse skal præciseres:  
 
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) 
 
Ad. 9d: Næste møde (Se: http://www.spdsb.org/kalendermoder.htm) 
  
 
Områdegruppen 
 
5. møde med næstformænd d. 14.12.2012 i Ng 
 
Møder i områdegruppen 2013: 
  
6. møde den 28.02.2013 i Ng 
7. møde med næstformænd den 30.04.2013 i Ng 
8. møde den 27.06.2013 i Ng 
9. møde + eo. tmm + seminar den 12.-13.09.2013 
10. møde den 24.10.2013 i Ng 
11. møde med næstformænd den 13.12.2013 i Ng 
  
Tr/Amir møder 2013: 
  
den 16.05.2013 i Ng 
den 03.10.2013 i Ng 
 
 

Andre berammede møder: 
 

• Dansk Jernbaneforbunds 53. ordinære kongres den 10.-11. oktober 2012 
 

•  Hovedbestyrelsen DJ i 2012: den 29.02.2012 / den 17.04.2012 / den 19.06.2012 / 
den 21.08.2012 / den 09.10.2012 / den 11.10.2012 (konstituerende) / den 
12.12.2012  (Deltager Jørn Nicolaisen – suppleant Dan B Kirchhoff) 

 
• DJ sektion DSB i 2012: den 05.06.2012 / den 08.10.2012 / den 13.11.2012 

konstituerende / den 18.12.2012 
 (Deltagere Jørn Nicolaisen, Dan B Kirchhoff, Henning E Laursen – suppleanter 

Jens Chr. Andersen, Frank M Larsen, Jan N Søndergård) 
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• SPO Fagkategorien i 2012: den 12.03.2012 / den 30.04.2012 / den 25.06.2012 / den 
28.08.2012 / den 02.10.2012 / den 13.12.2012 (Deltagere Jørn Nicolaisen, Dan B 
Kirchhoff 

 
•  HSU-DSB i 2012: ekstra ordinært den 17.01.2012 (Ny org) / ekstra ordinært den 

18.01.2012 (MTA) / den 08.-09.02.2012 (seminar - aflyst) / ekstra ordinært den 
01.03.2012 (Budget 2012) / den 22.03.2012 / ekstra ordinært den 27.04.2012 / 
ekstra ordinært den 29.05.2012 / ekstra ordinært den 13.06.2012 / den 21.06.2012 / 
ekstra ordinært en 26.06.2012 / den 05.09.2012 / ekstra ordinært den 29.10.2012 / 
den 17.12.2012 (Deltager Jørn Nicolaisen – suppleant Niels H Nielsen TPO) 

 
 
•  OSU-møder Fjern- & Regionaltog i 2012: ekstra ordinært den 27.01.2012 (MTA) / 

ekstra ordinært den 03.02.2012 / ekstra ordinært den 15.03.2012 (Budget) / den 
30.03.2012 / ekstra ordinært den 30.04.2012 / den 28.06.2012 / den 27.09.2012 / 
den 20.12.2012 (Deltager Jørn Nicolaisen – suppleant Dan B Kirchhoff) 

 
 
• OSU Økonomi i 2012: afventer (Deltager Erik Christensen – suppleant Michael 

Nielsen)  
  
  
• OAMSU Ejendomme i 2012: afventer (Deltager Erik Christensen – suppleant 
Michael Nielsen) den 27.03.2012 / den 26.06.2012 / den 28.09.2012 / den 21.12.2012 
 
  
•  EAMSU-møder (Salg) i 2012: afventer (Deltager Henning E Laursen – suppleant 

Jan Søndergård)  
 
   
•  ESU Togproduktion i 2012: den 08.03.2012 / den 07.06.2012 / den 06.09.2012 / 

den 06.12.2012 (Deltager Dan B Kirchhoff – suppleant Frank M Larsen)  
 
 

• HSU, Mangfoldighedsudvalget i 2012: seminar den 14.03.2012 / den 18.04.2012 / 
den 20.09.2012 (Deltager Jørn Nicolaisen) 

 
 

• DSB Fjern- & Regionaltog, møder i arbejdsmiljøudvalget i 2012: afholdes efter 
behov (Deltager Dan B Kirchhoff, suppleant Tom R Gregersen) 
 
 

• DSB Fjern- & Regionaltog, møder i uddannelsesudvalget i 2012: afholdes efter 
behov (Deltager Dan B Kirchhoff) 

 
 

• DSB Fjern- & Regionaltog, møder i licitationsudvalget afholdes efter behov  
  (Deltager Jørn Nicolaisen) 

 
Hb møder 2013: 
 
19.02.2013 – 18.04.2013 – 20.06.2012 – 22.08.2013 – 10.10.2013 – 11.12.2013 
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DJ Sektion DSB 2013: 
 
3. møde den 14.02.2013 (TPO) 
4. møde den 15.04.2013 (LPO) 
5. møde den 17.06.2013 (SPO) 
6. møde den 19.08.2013 (LPO) 
7. møde den 08.10.2013 (SPO) 
8. møde den 05.12.2013 (TPO) 
 
SPO fagkategorien 2013: 
 
13. møde d. 26.03.2013 
14. møde d. 11.06.2013 
 
HSU: 
 
05.04.2013 – 23.05.2013 – 29.08.2013 – 12.12.2013 
 
 
OSU DSB Fj-&R: 
 
08.04.2013 – 27.05.2013 – 02.09.2013 – 16.12.2013 
 
OAM DSB Fj-&R: 
 
10.04.2013 – 29.05.2013 – 04.09.2013 – 18.12.2013 
 
OSU DSB Kommerciel 
 
afventer 
 
EAMSU Stationer & Tryghed 
 
afventer 
 
ESU Materiel: 
 
11.03.2013 – 03.06.2013 – 09.09.2013 – 25.11.2013 
 
ESU Togdrift: 
 
12.03.2013 – 18.06.2013 – 10.09.2013 – 03.12.2013 
 
 
Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen. 
  
Formanden ønskede alle en glædelig jul samt godt nytår. 
 
Formanden takkede for et godt møde og ønskede alle en god hjemtur. 
 
Mødet sluttede kl. 12.30 
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_______________ _______________ __________________ 
Jørn Nicolaisen Dan Kirchhoff Jens Christian Andersen 
 
 
 
 
_______________ _______________ _______________ 
Mogens H Christensen Torben M Konradsen Henning E Laursen 
 
 
 
 
__________________ _______________ _______________ 
Lasse F Andersen Frank M Larsen    
 
 
 
 
__________________ _______________ _______________ 
Kim Jesper Nielsen  Johnny B Olsen 
 
 
 
 
____________________ _______________ _____________ 
Henrik R Frederiksen Per E Svendsen John Dickov 
  
 
 
 
____________________ _______________ _____________ 
 Jørn Christensen  Bo H Sieck 
 
 
  
 


