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Overarbejde
Kære kolleger, så er vi nået godt i gang med årets sommerferieperiode. Dette betyder som 
alle nok har opdaget, at der ofte er vagter ude. Har man lyst til at hjælpe virksomheden med 
at få afviklet driften, så er det naturligvis fuldt ud muligt, husk dog at passe på jer selv. Vagter 
der køres som overarbejde kan enten udbetales eller overføres som afspadsering. Ved 
udbetaling er reglerne at man på de første 14 timer pr måned får 50% oveni grund 
timesatsen, og alt over 14 timer giver 100 % oveni. Samme er selvfølgelig gældende 
omregnet til timer hvis man ønsker det som afspadsering. Derudover er regler for fridags 
længder og 7 dages reglen stadig gældende.

Personer i sporet - S50
Vi havde i juni, sat fokus på folk i sporet og få det skrevet ind på S50 samt meldt til FC. 
Håber at I fik meldt alt i hvad i så ? Selv om der ikke længere direkte er fokus på emnet så 
husk stadig at fortsætte med indmeldelser, da der set med baneDK øjne ingenting sker med 
mindre der er indmeldelser på sagerne.

Evaluering på uregelmæssigheder.
I forbindelse med større uregelmæssigheder på banen, har jeg hos driftschefen efterlyst en 
mulighed for at vi som lokomotivfører kan blive en del af en evaluering på 
uregelmæssigheden.
Der er aftalt med driftschefen, at hvis vi som lokomotivfører, ønsker at være en del af 
evalueringen/give vores oplevelse videre, om uregelmæssighederne skal vi sende en mail til 
Henning. Han samler derefter indkomne mails  sammen og tager dem med til næste møde.

UA - timer fra DSB
Som nævnt tidligere så har DSB erkendt at alle timer under 37 på vores UA-tæller også 
havde en værdi. Pt. er der intet nyt men bare erkendelsen er et pænt skridt i rigtig retning. I 
hører naturligvis nærmere så snart der er nyt i sagen.

Aktivitetsudvalg
Dato for årets julefrokost er ude. Det bliver den 27 november, og tilmelding kommer når vi 
kommer tættere på. Skulle nogen allerede nu kunne sige at de af diverse årsager ikke 
ønsker at deltage, men kunne tage en vagt for en anden så må i gerne allerede nu sige til, 
så er der en anden der kan komme med i stedet.

Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen er fortsat sat til den 17 september. Forslag der ønskes behandlet skal 
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Der er lavet aftale med Giraffen om bespisning 
i forbindelse med generalforsamlingen.  Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde den 16 
september. Punkter der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet skal være mig i hænde 
senest den  8 sept.

Ferie
Jeg takker af med denne lokalinfo og tager 14 dages ferie hvor kontoret er lukket. Jeg er 
retur igen mandag den 26 juli og første kontordag igen torsdag den 29 juli.


