
 

 

 

 

Bestyrelsesmødereferat i FO Jernbanedrift 

Den 23. januar 2019 kl. 9.30 -14.00  

Nyrupsgade Metal København 

Deltagere: JCK, SR, MM, HAA, JMS, TS, LP, BR, TN, CH, KL. 

Valg af dirigent: SR  

Referent: HAA 

1. Protokol 

2. Meddelelser ved formanden JCK 

3. Valg til DSB Vedligeholdsbestyrelse 

4. Regnskabet ved kassereren  

5. Nyt fra Afd. 3 

6. Overarbejdsaftale 

7. CH ønsker gæst med når mødet afholdes i Ar 

8. Orientering fra udvalgene 

9. Kort orientering fra værkstedsområderne. 

10. FO Nyheds opslag 

11. FOJ hjemmeside 

12. Aktivets liste 

13. Evt. 

1. JMS er påført som deltager til BM 03.12.2018, herefter er protokol godkendt 

2. JCK, bød velkommen og gennemgik fastholdelsesaftalen for FA, 20 kr. i timen 

for drift håndværkerne i FA -10 kr. til Gods HVK da de ikke er omfattet af VK 

overdragelsesaftaler, aftalen løber til 13. december 2020. 

Der er lavet et aftale notat med TR   LP. - aftalen bliver færdiggjort og lægges på 

FOJ`s Hjemmeside. 

Personale politik med sygefravær er konceptet færdiglavet uden at 

organisationerne er enige i oplæg, dette har JCK fundet aldeles uacceptabel. 

 



 

 

Det drejer sig særligt om 2-7-28 samtalerne med de sygemeldte, FOJ synes også 

at lederne er klædt for dårligt på til disse samtaler, det er vores opfattelse at give 

budskabet at det kan få ansættelsesmæssige konsekvenser, JCK tag MTAPV en 

med det kan være der er en årsag til at man bliver syg. 

BR Jeg er bekymret hvis TK`erne skal modtage sygemeldinger, det er ikke 

hensigtsmæssigt. Husk lederne har ansvaret for alle sygesamtaler. 

Aftalen vil nu komme ud på ABC. 

JCK omtalte en tidligere kollega der nu er død, og det viste sig at asbest var 

årsagen. DSB afviste at give erstatning, så der vil blive rejst en sag, efter et møde 

med Flemming Jensen vil han genoverveje en erstatning så vi afventer sammen 

med Metal. 

MM Resultatløn opgørelse kommer den på lønsedlen i januar? 

SR Hvis den ikke kommer på lønsedlen, så skal der køres en sag. 

 

3. Valg til DSB Vedligeholdsbestyrelse CH indstiller JCK og SR til DSB 

Vedligeholdsbestyrelse, vi forventer at FOJ og DJ laver en fælles Indstilling. FOJ 

bestyrelsen indstiller DJ. 

4. Regnskabet godkendt, og fremsendes på mail 

KC spurte om fremtidige tilskud fra Afd.3 til vore seminarer, og studieture.   

JCK behandler emnet sammen med HK til et seminar i Interesseforeningen først i 

marts. 

5. Afd.3 

SR der bliver ikke lodtrækning på Mallorca lejligheden da den ikke er klar ved 

lodtrækningen. 

JCK ansøger om tilskud til bestyrelses seminar, TR seminar, og Studietur i marts. 

6. Overtidsaftale 

Aftalen overholdes ikke- fra begge parter. 



 

Ordet var frit generelt er der tilfredshed med aftalen, den administreres bare 

ikke nogen samler helt vildt mange timer sammen, det var alle enige om at i disse 

tilfælde skal der iværksættes en afviklingsplan for medarbejderen. 

SR I forsyning ansættes i øjeblikket, imens er der overtid til vi er oppe på rette 

antal FTE, dette medfører så udbetalinger. 

CH I Drift IC4 vil der komme en personale reduktion, dette medfører at 

udbetaling stopper, og at aftalen skal overholdes med afvikling af afspadsering. 

KC overtids data udsendes af JCK –Vi følger op på næste møde. 

TS få nu sat stillingsopslag op, hvis der er overarbejde. 

JCK konklusion overtidsaftale bibeholdes og sættes i proces. 

7. Gæst med når mødet afholdes i Ar, dette er stillet på vegne af malerne i AR 

JCK advarede om flere i bestyrelsen, men at gæster altid er velkommende hvis 

der er udfordringer. 

SR synes godt at Maleren kan deltage når møderne afholdes i AR 

Man enedes om forslag fra LP om at når maleren har noget konkret, skal han 

henvende sig til SR, som så kan tage maleren med til Bestyrelsesmøde hvor han 

så må fremlægge det for bestyrelsen. 

8. Fremtidens tog CH Der er nu kun to udbydere til fremtidens tog, det finder jeg 

betænkeligt. 

Der er nu uddannelse til fremtidens tog hvor Hvk. opgraderes i elektrisk arbejde. 

Fra diesel til El uddannelsen varer 39 dage med 2 hold a 14 mand kurset starter i 

uge 9 og 10 kurset er for drift Hvk. 

Der vil være flest pladser i øst til at starte med, stigende som tiden går i vest. 

Kantineudvalg- Der er nu penge til udbygning af køkkenet i Tåstrup der kommer 

til at stå for færdig retter i satellit kantinerne.  

9. Komponent v. SR Det går godt, vi søger nye folk 

HGL MM vi søger nye folk, har svært ved rekruttering. 

IC3. HAA Det går godt, god beskæftigelse, Arbejder lidt med ture tilpasning. 

Bane DK JMS. Vi er under afvikling. 



 

 

 

OBV TS. VKC Lars Raahauge sagt op efter 32 år- Han er ansat i Metro selskabet 

Som sektorchef. 

Ny Direktør i Forsyning er Anders Vedsted Nørrelund. 

FA. LP. Travlt, under afvikling meget overtid. 

S Tog. BR. mange syge samtaler – ved opsigelser har vi krav på at TR skal 

underrettes, det glemmer ledelsen. Uddannelses, og TK tillæg?  

SR. De er på vej gennem systemet. 

TN. Ombygnings VK Masser af arbejde, online på rejsen, senere ETRMS, og  

Levetidsforlængelse af IC3. 

IC4. CH. Medarbejder fyret pga. af racistisk udtalelse, IC3 Sag om Lars Velling  

Som blev fyret, aftalt at der skal nu evalueres midt i prøvetids perioden 

fremadrettet. 

Opsigelse af lokal flextids aftale ½ time før, og efter, den skal nu genforhandles. 

KC. Kastrup Flere skæve vagter—Dårlig planlægning af ture 

10. Nyhedsopslag- Fastholdelses tillæg i FA + Alle FO aftalerne er underskrevet, 

Fællesaftaler med DJ /FO skrives under når alle aftaler er på plads. 

11. Hjemmesiden TS det kunne være fedt hvis formanden kommer med en 

nyheds video på hjemmesiden 

SR. TS vil du lægge logo for malerforbundet ind på hjemmesiden nederst. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aktivitetsliste 

- Rest UA opgørelse ifbm. Overgang til DI – bilag 5.  

- Fastholdelsesaftale: der skal forhandles som lokalaftale.  

- Der er udestående vedr. tillidsmandsaftalerne, og barnets 2. sygedag.vi vil 

bruge de bedste fra Metal.  

- Vi skal have lavet en aftale om at TR & AMR skal kunne flytte optjente fridage 

hvis der er fagligt arbejde på dagen. 

- Undersøge i Interesse foreningen om muligheden i at sætte hele bestyrelsen i 

FOJ ind i afdeling 3. 

- TK tillæg for afløsere på 7,65 kr. forhandles af JCK som lokal aftale. 

- Aftale om svejsetillæg 

- Alle lokalaftaler lægges på hjemmesiden, når de er underskrevet.  

- FOJ bestyrelsen er med på TK uddannelse 

-   At lave en fastholdelsesaftale med FA 


