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Betaling via løn. HUSK fagligt kontingent.  
 
Ved overgangen her fra DSB til Arriva skal vi lige være opmærksom på de regninger der tidligere kørte via 
løntræk hos DSB. De fleste fortsætter som hidtil, men fagforeningskontingentet til Dansk jernbaneforbund 
fortsætter IKKE. Hvis du allerede har kontaktet DJ i forhold til den mail de sendte ud, så vil de selv oprette 
betaling via Pbs. Men hvis du ikke har så vil du når den manglende betaling bliver registreret modtage et 
girokort. Husk at sætte dette på pbs.  
 
Generalforsamling 2021  
Forberedelserne til generalforsamlingen som er udskudt til 21 april er så småt i gang. Husk at der 14 dage før 
skal afleveres indkomne forslag. Generalforsamlingen bliver afholdt i Hjallese, og det er aftalt med LPO 
Odense at de afholder i samme tidsrum, således vi kan lave fælles spisning om aftenen når 
generalforsamlingerne er overstået. Dette er en tradition vi vil prøve at indføre, så vi holder på den måde 
fremover. Har du ideer til forslag til generalforsamlingen som du gerne vil have lokalgruppens hjælp til 
udarbejdelse af så kontakt os hurtigst muligt  
 
Kontorets åbningstider 
Jeg har aftalt med Britta at mine kontordage primært vil ligge om torsdagen. Kontordage skal dog også 

bruges til diverse andre møder, så derfor kan du stadig opleve enkelte dage hvor kontoret stadig er lukket 

om torsdagen.  

 
Konstituering i bestyrelsen. 
Michael vil stille og roligt overtage ferieområdet  i bestyrelsen. Derudover er alle tunge arbejdsopgaver lagt 
hos formanden da denne har kontor dagene til at lave dem. Tine står primært kun for det økonomiske  
 
Ferieforbrug / hvornår bliver det trukket. 
Når du søger ferie, foregår det jo som bekendt i ferie pogrammet på 
https://www.lpoarriva.dk/LPO_ferie.html husk at tjekke i feriebogen at ferien står der, når du har søgt. Over 
stregen så er du sikret din ferie. Morgenen efter du har søgt sender programmet en mail til 
tjenestefordelingen med en oversigt over døgnets valg og annulleringer. Når denne mail er modtaget skriver 
tjenestefordelingen de rettelser ind i Arrivas system, og derefter bliver de timer du har brugt i din søgning 
trukket i crewweb. Så ca 1-2 døgn efter du har lavet din søgning kan du se ændringen det er IKKE noget der 
sker med det samme. 
 
Alm oprydning på depotet 
Vi er ved at være rimelig godt på plads på depotet, og synes faktisk vi er nået et rigtig godt resultat. Lad os 
hjælpe hinanden med at holde det pænt.  
 
Computer til brug på depotet.  
De øvrige depoter i Arriva har en ekstra computer indkøbt af lokalgruppen, stående til brug når man har 
rådighed. Denne service vil vi i lokalgruppen  selvfølgelig gerne stille til rådighed for vores medlemmer. Vi 
skal lige have afklaret behov og valg af IT-løsning. 
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