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Medlemsmøder med 
forbundsformanden! 

Nu har du muligheden for at komme i direkte 
dialog med forbundsformand Ulrik Salmonsen. 
 
Vi har i områdegruppen besluttet at invitere Ulrik Salmonsen til et par 
medlemsmøder, for at I kan få mulighed for en direkte dialog med 
forbundsformanden. Det er særligt med fokus på ejerskiftet i vores virksomhed, 
hvor det nu er endeligt meddelt at DB Bahn har opkøbt Arriva. Vi ved der har 
været mange spørgsmål til hvad det konkret betyder for os som medarbejdere – 
både på den korte og den lange bane. 
 
Det er naturligvis svært at spå om hvad det helt konkret vil betyde, idet vi først 
skal lære vores nye ejer at kende, men mange har måske spørgsmål til rettigheder 
og forpligtelser for både arbejdsgiver og arbejdstager i en overtagelsessituation. 
Med mødet ønsker vi at give lejligheden til at få svar på nogle af disse spørgsmål. 
 
Der vil naturligvis også blive lejlighed til at berøre andre relevante emner.  
 
Der afholdes 2 medlemsmøder: 
 
D. 1. november fra kl. 16.00 til 18.00 i Varde. 
Mødested: Rådhussalen, Torvet 3, 6800 Varde 
 
D. 2. november fra kl. 14:00 til 16:00 i Viborg. 
Mødested: Viborg svømmehal, Banegårdspladsen 1, 8800 Viborg 
 
Vi vil være vært med lidt kaffe og kage under mødet. Af hensyn til bestilling i den 
forbindelse vil vi gerne have tilmelding fra dem der ønsker at møde op. Tilmelding 
foregår ved at skrive sig på én af de 5 tilmeldingslister, som er ophængt i 
forbindelse med dette opslag på alle depoter. 
 
Tilmeldingsfrist er mandag d. 25. oktober. 
 
Vi håber at så mange som muligt har lyst til at deltage i medlemsmøderne. 
 

Med Venlig Hilsen 
 
LPO ARRIVA 
- Din områdegruppe! 
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Tilmelding til medlemsmøderne: 
 
Hvis du ønsker at deltage på medlemsmøderne kan du skrive dig på denne 
tilmeldingsliste: 
 
Navn: Jeg vil gerne deltage i 

Varde d. 1/11 
(sæt kryds) 

Jeg vil gerne deltage i 
Viborg d. 2/11 

(sæt kryds) 
   

 


