
 
 

       
 
   
  

Protokol Tillidsmandsmøde 
d.30. september kl. 10:30 

Konventum /LO-skolen i Helsingør 

 
Dagsorden 

 

1. Mødets åbning v/ områdegruppeformanden.   
 
2. Godkendelse af mødets forretningsorden. 
 

3. Valg af mødets tillidsmænd.   

a) 1 dirigent  

b) 1 referent/sekretær  
c) Stemmeudvalg 

   

4. Områdegruppens beretning v/områdegruppeformanden.   
 

5. Områdegruppens regnskab v/kassereren.   
a) Regnskaber for perioden.  

b) Forslag til honorar.  
c) Budget for næste periode.  

 

6. Indkomne forslag.  
a) Protokollat vedr. kassererposten, vedtaget af bestyrelsen på det 12. bestyrelses-
møde den 13. og 14. marts 2018.   

 b) Lovliggørelse af udsat Tillidsmandsmødet pga. corona. 

 c) Forslag til lovændring vedr. turlistearbejde og holdansvar. 

 d) Forslag fra lokalgruppe Århus 

 e) Forslag fra lokalgruppe Kalundborg 

7. Valg.  

a) Områdegruppeformand for 4 år.  
b) Områdegruppenæstformand for 2 år. 

c) 1 bilagskontrollant.  
d) 1 suppleant for bilagskontrollant.  
 

8. Dansk Jernbaneforbund v/Henrik Horup 
 
 
9.. Mødets afslutning. 
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1. Mødets åbning v/ områdegruppeformanden.  

Områdegruppeformand Mikkel Channo Jessen byder velkommen og repeterer Corona-restriktio-
nerne på stedet, samt dagens og aftenens program. Der er velkomstdrink kl.18 og efterfølgende 
middag, og vi siger tak for i aften kl.21:30. I morgen efter morgenmaden er der konstituerende om-
rådegruppebestyrelsesmøde.  
Grundet Covid-19, blev det planlagte tillidsmandsmøde i foråret udsat til nu. Vi har overvejet at mø-
des via videoforbindelse, men vi synes at demokratiet kræver krop, ånd og tilstedeværelse, så det 
er glædeligt at vi i dag er i stand til at holde det i disse faciliteter på LO-skolen. 
 

2. Godkendelse af mødets forretningsorden. 

Forretningsorden godkendt uden anmærkninger. 
 

3. Valg af mødets tillidsmænd.   

a) 1 dirigent  
Tillidsmandsmødet vælger Per Helge Christensen som dirigent. 
Dirigenten konstaterer at tillidsmandsmødet er lovligt indvarslet og indkaldt. 

b) 1 referent/sekretær  
Franciska Moser Sørensen 

c) Stemmeudvalg 
Lasse Daugaard Thorsøe og Dennis Lyng Desezar 

   
4. Områdegruppens beretning v/områdegruppeformanden.  

Skriftlig beretning er udsendt med materialet, og suppleres af mundtlig beretning. 
 
Mikkel Channo Jessen (MCJ): Tillykke med valget til Per-Helge og Franciska.  
Kære tillidsrepræsentanter, ærede delegerede, kære medlemmer og kære gæster. 
Tak fordi I er kommet i dag. Vi er samlet for at gøre status og for at have en debat om den seneste 
periode – og for at debattere hvilke planer vi har for de næste to år, indtil vi igen skal have tillids-
mandsmøde. 
Og vi har selvfølgelig bidt negle af bekymring for, om der skulle komme Corona-restriktioner, der 
igen ville umuliggøre at vi skulle kunne komme her i dag og gennemføre tillidsmandsmødet. Egent-
lig skulle vi have holdt det i Middelfart, men vi ombestemte os, da Hotel Park insisterede på at vi 
skulle betale en regning, selvom det var umuligt at gennemføre mødet med de daværende restrikti-
oner. Kirsten Andersen foreslog os at lægge det her på LO-Skolen/Konventum, da de også er 
hårdt ramt økonomisk. Og vi vil selvfølgelig gerne støtte dette fine sted, og vi er glade for at kunne 
byde jer velkommen i de smukke rammer her i Helsingør på arbejderbevægelsens eget kursus-
sted.  
Velkommen til tilhørerne og tak fordi I vil bruge en fridag på at være her i dag, lytte til debatterne 
og overvære mødet. Det sætter jeg virkelig pris på. 
Også tak og velkommen til gæsterne. Vi har Per Helge (DJ), Kirsten Andersen DJ, Preben Steen-
holdt Pedersen. Henrik Horup kommer senere grundet møde i min A-Kasse. Vi har også Thomas 
Bryan-Lund (LPO S-tog), Dan Kirchhoff. (SPO) Peter Kanstrup (LPO) kommer ligeledes senere. 
Desuden har vi besøg af DB-Cargos formand, Michael Puggaard. Velkommen også til jer! 
 
Nu vil jeg gerne læse nogle vigtige navne op, som jeg har glædet mig til at rette en stor tak til, 
nemlig: 
Henriette Thorkildsen, Hans Jørgen Worm Laursen, Gillian Karin Chambers, Mia Vinding, Peter 
Ørn, Peter Andersen, Søren Jensen, Anette Strande Hansen, Grethe Kristensen, Lajla Hallund-
bæk, Keld Buchhardt, Poul Balle, Jan Dam Kristensen, Kent Mosegård, Ronni Plindstrup, Hans 
Peter Pedersen, Niels Søndergaard, Jan Riber Jakobsen, Knud Larsen, Bo Sørensen, Jeanette 
Nielsen, Egon Andersen, Jørgen Maach, Henrik Bo Larsen, Steen Clausen, Steen Flemming Lar-
sen, Benny Knoll, Jean Bouduin, Claus Nielsen, Steen Vange Jensen, Susan Nielsen, Tommy 
Paw Olesen, Peter Lærkegaard, Jos Olesen, Leif Hougaard Sørensen og sidst, men ikke mindst, 
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Pia Rasmussen Jensen. 
 
De har været tillidsrepræsentanter i en af de, for togpersonalet, uden sammenligning, mest turbu-
lente og forandringsfyldte tider nogensinde, og de har været helt og aldeles afgørende for, at vores 
medlemmer er kommet så godt som muligt igennem en særdeles svær tid, hvor vi er blevet udsat 
for mange svære prøvelser og benhårde problemstillinger. Jeg nævner blot depotstruktur, opsi-
gelse af alle aftaler hos S-togsrevisorerne, og senere DSB’s indmeldelse i arbejdsgiverorganisatio-
nen Dansk Industri, som nogle af de allermest barske. Det har slidt, men I voksede med opgaven 
og jeg synes I skal bære det som et adelsmærke; for I har arbejdet energisk for at fremme vores 
medlemmers interesse i stort og i småt, som alt andet lige, må være vores fineste formål med at 
være tillidsrepræsentanter. 
Jeg har haft mange gode snakke og diskussioner med jer og jeg har sat pris på (næsten) dem alle 
sammen. Nok især dem, der ikke foregik på Facebook. 
Jeg skylder jer på vegne af TPO og togpersonalet en dyb og respektfuld tak for jeres indsats. Også 
tak til tidligere formand i SPO Jørn Nicolaisen og tidligere formand i LPO, Søren Max. I tog godt 
imod Susanne og mig - og det er jeg meget taknemmelig for. 
 
Depotstrukturen udsprang af IFO-aftalerne, hvor DSB tilbage i 2012/2013 truede DJ med massive 
massefyringer hos togpersonalet og hvor vi via depotlukninger og personalereduktioner skulle bi-
drage til effektiviseringer og optimeringer hos togpersonalet. Det var i hvert fald de ord, den tidli-
gere underdirektør i Drift kaldte det. Det smagte imidlertid meget mere bittert af besparelser og 
nedskæring, men TPO gik aktivt ind for at finde de mest skånsomme løsninger for togpersonalet 
og med et erklæret mål om, at så mange som muligt skulle kunne møde lokalt og ingen skulle fy-
res. 
 
Det lykkedes at bevare 90 stillinger med lokalt mødested, selvom fem depoter skulle lukke som 
konsekvens. Og det var bestemt ikke fordi TPO ønskede dette. Men målet var støbt i beton og vi 
kunne ikke undgå det, hvor meget vi end ville og vores argumenter om at undgå depotlukninger 
prellede af. Vi skulle hente en besparelse på omkring 30 mio. årligt gennem personalereduktioner. 
Men gennem forflyttelser og aftrædelsesordninger lykkedes det alligevel at få et tåleligt resultat for 
vores medlemmer og der blev sat et endeligt punktum ved årsskiftet 2020. Vi fik også en garanti 
om et stop for yderligere enmandsbetjening frem til K20. Processen var lang og hård, særligt for 
dem, der blev ramt og måtte lade sig forflytte eller søge andet arbejde, men også for de tillidsre-
præsentanter, der gjorde en kæmpe forskel for vores berørte medlemmer i Tinglev, Aalborg, 
Struer, Odense, Esbjerg og Aarhus som de hårdest ramte. Men samtidig tak til Fredericia, S-tog, 
København, Nykøbing Falster og Kalundborg depoter, der tog godt imod de forflyttede kolleger. 
 
Det så imidlertid længe ud til, at særligt Aarhus depot ikke klarede skærene uden deciderede fyrin-
ger af omkring 10 medlemmer. Det vidste vi længe ville blive problematisk, og det var virkelig no-
get, der gav os søvnløse nætter. Men da DSB kom slemt i knibe med at få kørt turene på grund af 
en brændt signalhytte ved Randers, som skulle give DSB behov for væsentlig længere ture, slog vi 
til og lavede en aftale med DSB om længere tjenester.  
Det fik vi egentlig forståeligt nok hård kritik for af mange, men vi havde en ide og en plan med ”gal-
skaben”. Vi ville sætte ”penge i banken” eller ind på good-will-kontoen, når vi skulle få brug for det 
for alvor. Den plan kunne vi ikke dele med medlemmerne og kritikken haglede ned over os. Men vi 
ville simpelthen ikke fortælle DSB at det var det vi gik efter, for så var det ikke lykkedes os at 
komme i mål. Men det skulle vise sig, at det blev lige præcis det, der gjorde, at vi kunne gå til di-
rektionen og sige: I skylder os en ”tjeneste”. Og sådan gik det til, at vi til syvende og sidst ikke 
skulle ud i fyringer i Aarhus og nogle hårdt martrede medlemmer kunne efter næsten tre års usik-
kerhed ånde lettet op; de ville stadig have deres arbejde i morgen og skulle altså ikke fyres. 
 
TPO er også lykkedes med at finde en løsning for Struer, således at der stadig er kørsel efter at 
Arriva overtager strækningen til K21. Det er vi selvfølgelig tilfredse med.  
 
For togpersonalet er vigtigt i fronten for vores kunder. Hvor vigtigt skulle vi og befolkningen den 2. 
januar 2019 få mejslet ind i vores erindring for evigt, da ICL 210 en mørk og stormfuld morgen kol-
liderede med en trailer, der havde revet sig løs fra et godstog ude på Storebælts Vestbro og tog 
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otte passagerer med sig i døden i den mest alvorlige togulykke i Danmark siden Sorøulykken den 
25. april 1988. Det stod hurtigt klart, at togpersonalet ombord havde ydet en professionel og livre-
dende indsats, som ham, der var i togsættet med de omkomne, sidenhen er blevet velfortjent hæd-
ret for. Jeg vil gerne benytte lejligheden for at gentage min taknemmelighed, som jeg allerede på 
ulykkesdagen fik sagt til begge to ombord. Men TPO vil gerne her rette jer en stor og hjertelig tak 
for jeres skelsættende indsats på dagen. Tak, Bjarne Vesterbrandt og tak Heloise Tylle Tolstrup. 
Jeg håber I vil rejse jer op og klappe et øjeblik af deres indsats sammen med mig. 
 
Parallelt med forhandlingerne om depotstruktur opsagde DSB i slutningen af 2016 alle aftaler hos 
S-togsrevisorerne og vi måtte samtidig med forhandlinger om depotstruktur også forhandle med 
DSB om nye aftaler for S-togsrevisorerne. Stemningen var mildest talt kølig – nærmest ond til no-
gen af møderne.  
S-togsrevisorerne havde haft det alt for godt alt for længe, mente den daværende ledelse. Man 
skulle næsten tro at de måtte have et brændende ønske om lav medarbejdertilfredshed, for den 
blev i de følgende år rekordlav. Ganske vidst bed vi til bolle og med hjælp fra Kirsten og Per Helge 
fra DJ fik vi nogle indrømmelser og et nyt aftalesæt på plads. Men det var ren revolverforhandling 
og noget jeg ikke håber TPO skal opleve igen. Nogensinde.  
 
Indmeldelsen i Dansk Industri: 
Netop som vi troede at der nu var nogenlunde ro på, ovenpå depotstrukturen, smed DSB en va-
skeægte strømkæntring ind i spillet. Med DSBs indmeldelse i DI bevægede en 100% statsejet virk-
somhed sig ind på nyt territorie. Driftsmedarbejderne skulle over på Jernbaneoverenskomsten og 
alle lokalaftaler, kutymeaftaler etc. blev ophævet. 
 
DSB ønskede et ”enklere” DSB med færre lokalaftaler. Fair nok, der trængte nok til at blive luget 
lidt ud, men den totale opsigelse og at kaste sine medarbejdere ud i lang og opslidende uvished og 
modvilje mod at lave helt nødvendige lokalaftaler er i min optik udtryk for kynisme. 
Jeg er dog overbevist om, at hvis DJ havde stillet nogle klare betingelser op fra starten af, da DSB 
tilkendegav sit ønske om at melde sig in i DI, havde vi næppe set et helt så kaotisk forløb, som det 
blev, hvor vi til sidst kørte fast og måtte skubbes fri af mudderet af FH og DA. 
 
Men så kom der skub i tingene og vi fik de fleste, vigtige aftaler – men ikke alle - på plads efter 
lange, seje forhandlingsdage fra morgen til aften. Vi er der ikke endnu, men forhåbentlig inden 
årets udgang har vi aftaler om skiftestation, aftale om kompensation ved andet mødested og æn-
drede pauseregler ved reservetjenester på plads og forhåbentlig også en aftale om loss-of-license 
for togpersonalet – en håndbog for togpersonalet, hvor fortolkninger af aftaler er også på vores øn-
skeliste. Jeg håber DSB får tid til at komme ordentligt på plads med os, når håndbogen for lokomo-
tivpersonalet er på plads.  
DSB har været meget fodslæbende, men jeg tror på, at vi nok skal lykkes med at komme i mål. 
 
DSBs IT-systemer: 
Selvom DSB havde god tid til at forberede sig på overgangen til at de overenskomstansatte skulle 
over på JA og tjenestemænd fortsat skulle være under CFU, altså statens overenskomst, var DSB 
slet ikke klar til at håndtere at det lønmæssigt og overenskomstmæssigt nu skulle blive endnu 
mere kompliceret end det var i forvejen.  
Samtidig havde man også insisteret på at togpersonalet skulle over på ferieplansystemet, men det 
virkede ikke og i over et halvt år måtte togpersonalet martres med ikke at kunne se opgørelser 
over særlige ydelser, UA og lønnen var ofte ikke korrekt.  
Det har taget alt for lang tid og det er stærkt kritisabelt, at man ikke som arbejdsgiver havde bedre 
styr på implementeringen af de IT-systemer, der nu engang bare SKAL virke. Vi beder ikke om en 
krone mere end vi er berettiget til gennem vores overenskomst og lokalaftaler.  
At vi overhovedet har skullet bruge så meget tid på noget som burde være en selvfølge, er helt ude 
i hampen og mildest talt en pinlig affære. DSB måtte da også indrømme, at det var helt uaccep-
table forhold togpersonalet blev budt og alle togførere og S-togsrevisorer blev derfor tilskrevet en 
fridag på 7,4 timer som kompensation. Det kan lyde af ingenting, men den kompensation har fak-
tisk en værdi på over 1,5 mio. kroner. Den værdi blev tilskrevet direkte til dem, der havde ulempen, 
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nemlig vores medlemmer. Hvornår vi historisk set er blevet tilkendt sådan en ”bod” ved jeg ikke. 
Det har mig bekendt ikke noget fortilfælde. 
 
DSBs ledelse nu: 
Som mange af jer ved, har vi fået en smule hjælp til at få samarbejdet med DSB i gang igen. Efter 
så hård og indædt en arbejdskamp som jeg godt tør kalde DSB’s indmeldelse i DI for, var der en 
udbredt mistillid og vrede mellem ledelse og blandt de faglige repræsentanter. Den kunne man 
vælge at hænge fast i, men det får medlemmerne ikke resultater af. Derfor gik vi med på at få en 
mediator ind over. Han hed Jan Bartram og var med til at få sat skub i dialogen og smelte nogle af 
de mentale isbjerge, der havde dannet sig. 
 
En af de ting, vi fik sat i gang, var en ny og bedre fraværspolitik med mere gulerod og mindre pisk. 
Den tidligere ledelse benyttede det dårlige samarbejdsklima i 2018/2019 til at gennemtrumfe en 
endnu strammere og mistroisk fraværspolitik i DSB under dække af omsorg. Jo tak – vi kendte 
godt faconen på den omsorg. 
Den var tydeligvis skrevet i en ”krigstid”. Den nye fraværspolitik blev imidlertid tiltrådt på seneste 
HSU og står for mig som en slags synlig fredstraktat med DSB. Der vil snart komme mere informa-
tion om den til medlemmerne. Det er positivt og klædeligt at direktionen valgte at lytte til de fagliges 
indsigelser.  
TPO har efterhånden fået opbygget en god dialog med ledelse og direktion. Det har vi bl.a. set un-
der Coronakrisen, hvor ledelsen hurtigt satte dialogen i system og holdt daglige møder med HSU 
om alle de udfordringer, vi stødte på. Vi var langt fra enige med dem om alt, men jeg synes faktisk 
at de fortjener ros for at have ført dialogen med os – og jeg synes også vi formåede at flytte deres 
holdninger og imødekomme os og vi kunne omsætte de mange informationer til medlemsinformati-
oner så medlemmerne følte sig informeret. 
 
Men hvordan er så TPOs forhold til Dansk Jernbaneforbund?  
TPO har et rigtig godt forhold til Dansk Jernbaneforbunds medarbejdere. Men det skal ikke være 
nogen hemmelighed her, at vi nogle gange har følt os som en underafdeling af et forbund, hvor 
togpersonalets forhold ikke var lige så vigtige som visse andre personalegrupper. Det kan I være 
uenige med os i, men I kan ikke tage den følelse fra os.  
Det har vi set for mange eksempler på, og det mener vi ikke er bæredygtigt for et forbund. Der må 
man altså sikre alle medlemmer lige godt. 
Vi har til daglig haft en rigtig tæt og god dialog med Kirsten Andersen, og derfor var det helt ufor-
ståeligt og uacceptabelt for os, at Kirsten ikke var med i forhandlingsdelegationen til OK20 om JA.  
Jeg håber I vil vise en mere oprigtig interesse for togpersonalet i den nye kongresperiode.  
Vi udgør trods alt 20% af DJ’s samlede medlemsskare. Vi havde også gerne set at I havde invite-
ret os til mere dialog. Susanne og jeg var nyvalgte og derfor havde det da været fint, hvis vi var 
blevet inviteret til en kop dialogkaffe, særligt i starten. 
Men vi vil selvfølgelig også gerne se fremad og derfor vil vi tage initiativ til dialogmøde med hele 
forbundsledelsen, så snart kongressen er overstået. 
Det håber jeg I vil være med til. 
 
Hvad er så vores visioner for de næste par år?  
Nye aftaler skal på plads og der skal laves en håndbog også til togpersonalet med fortolkninger af 
aftaler. Vi forlanger væsentlig mere inddragelse i turlistearbejdet, som for at sige det lige ud, funge-
rer stærkt utilfredsstillende. Der er alt for meget diktat og alt for lidt respekt for det enorme arbejde 
som holdformænd og turlisteansvarlige tillidsrepræsentanter lægger I at få gode, balancerede turli-
ster, der igen giver tilfredst togpersonale, der trives. 
  
Hvordan synes vi så vi selv har klaret de sidste fire år?  
Susanne og jeg startede jo lidt på bar bund og kendte kun hinanden perifært, men har langsomt, 
men sikkert fået opbygget et godt og tillidsfuldt forhold til hinanden, hvor vi kan sparre med hinan-
den om alle forhold. Vi har ikke gjort det perfekt – slet ikke - og udfordringerne har også trukket 
tænder ud på os. Men vi har hver eneste dag forsøgt at gøre en forskel både på den korte og den 
lange bane for vores medlemmer og samtidig holde medlemmer og bestyrelse orienteret så godt 
som muligt. Vi ved, at I i perioder har savnet informationer og det vil vi aktivt forsøge at gøre bedre. 
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Men vi har efterhånden fået opbygget erfaring og netværk, som vi vil bruge til at få resultater for 
togpersonalet og sikre, at vi også har et arbejde om både fem – ti og tyve år ud i fremtiden. Derfor 
genopstiller vi. Vi har arbejde, vi gerne vil gøre færdigt. 
 
Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til den nuværende bestyrelse fordi jeres fantastiske sparring 
med os under hele coronakrisen og hvor vi altid med kort varsel har kunnet få sparring og få med-
lemsinformationer ud, næsten i realtid. 
Det har jeg haft adskillige, positive tilkendegivelser på fra togpersonalet og det har I en stor aktie i. 
Og med de ord skal jeg hermed indlede tillidsmandsmødet.  
 
Dir.: Er der nogen der har kommentarer til formandens beretning? 
 
Morten Andersen: 
Da DSB meldte sig ind i DI mistede jeg 6 medlemmer, der nu er ansat på private individuelle kon-
trakter. Hvad er egentlig status på dette? 
MCJ: Sagen er overdraget til Dansk Jernbaneforbund og der er berammet behandling af sagen, 
men Arbejdsretten har lang behandlingstid på den type sager. 
 
Leif H Sørensen: Da I blev valgt, lovede I mere info. Jeg var netop inde på TPO’s hjemmeside, og 
den er meget mangelfuld.  
 
MCJ: Vi håber at vi i løbet af nogle måneder har hjemmesiden færdig, men vi har utroligt travlt med 
presserende sager, der har taget vores tid. 
Mht. åbenhed håber jeg da at du oplever større åbenhed. Vi forsøger at være til stede til medlems-
møder og på stuerne i det omfang det overhovedet er muligt. Desuden har vi lagt enormt mange 
kræfter i åbenhed overfor pressen, for at synliggøre vores arbejde og vinde sympati i offentlighe-
den. 
Men særligt i forhandlingssituationer er det bare ikke muligt at have den åbenhed vi selv ønsker, 
fordi det kan spolere igangværende forhandlinger. 
Vi bestræber hele tiden åbenhed overfor medlemmerne, men jeg tager kritikken omkring hjemme-
siden til mig, det skal gøres bedre. 
 
Dir.: Da der ikke er flere bemærkninger til beretningen, sættes den til afstemning. 
 
Områdegruppeformandens beretning enstemmigt vedtaget. 
 

5. Områdegruppens regnskab v/kassereren.   

a) Regnskaber for perioden.  

Susanne Bjørn Jensen (SBJ): Vi har lavet et protokollat vi kommer til senere, hvor næstformanden 
overtager kassererposten efter fhv. kasserer Knud. 
Vores tilskud er omtrent det samme gennem hele perioden jævnfør antal medlemmer. 
Aktiver er gennemgående omtrent det samme over perioden. Vi ser frem til lavere renteindtægter. 
 
Dir.: Ingen spørgsmål til regnskabet. 
Regnskabet er enstemmigt godkendt. 
 

b) Forslag til honorar. 

SBJ: Vi foreslår af formanden og næstformand/kasserer honorar fortsætter uændret  
Forslag enstemmigt vedtaget. 

  
c) Budget for næste periode.  

SBJ: Budget for 20 og 21 fremlægges på skærmen. 
Forventer uændret tilskud fra DJ.  
 
Dir.: Ingen bemærkninger til budgettet. 
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Budgettet tages til efterretning. 
 
 

6. Indkomne forslag.  

a) Protokollat vedr. kassererposten, vedtaget af bestyrelsen på det 12. bestyrelses-

møde den 13. og 14. marts 2018.   

Ingen bemærkninger til forslaget. 
Forslaget vedtages enstemmigt. 
 

b) Lovliggørelse af udsat Tillidsmandsmødet pga. Corona. 

SBJ: Vi havde jo planlagt tillidsmandsmødet i foråret. Bestyrelsen holdt Teams-møder og blev 
enige om at udsætte mødet grundet situationen med Covid-19. Dette vil vi gerne have tillidsmands-
mødets godkendelse til. 
 
Ingen bemærkninger til forslaget. 
Forslaget enstemmigt vedtaget. 
 

c) Forslag til lovændring vedr. turlistearbejde og holdansvar. 

MCJ: På sidste områdegruppebestyrelsesmøde var der enighed om at stille følgende forslag, der 
er bestyrelsens eneste ændringsforslag til vores vedtægter. En enig områdegruppebestyrelse stil-
ler derfor forslag om og foreslår en tilføjelse til vores §5. Altså §5 stk.15: 
”Turlistearbejde og holdansvar ligger altid hos et medlem af områdegruppebestyrelsen. Dette for at 
sikre at områdegruppen får den nødvendige information fra lokalt hold.” Altså ønsker områdegrup-
pen at arbejdet med turlister og ansvaret for dette ligger hos en af DSB anerkendt tillidsrepræsen-
tant med tillidsrepræsentantbeskyttelse. 
 
Dir.: Er der nogle bemærkninger til forslaget? 
 
Jean Bouduin: Hvad siger DSB til dette? De vil jo gerne have hele ansvaret, så har I aftalt det med 
cheferne? 
 
MCJ: Det kan jeg svare klart afkræftende på. Dette er alene en TPO-beslutning. Jeg ved godt at 
DSB ikke rigtig synes at der længere skal være turlisteforhandlinger, men det er stadigvæk sådan 
at DSB sender turlisteudkastet ud til lokalgrupperne. Der er altså stadig en dialog lokalt med 
DSB/Planlægningsafdeling om turlisterne, og der synes vi det er vigtigt, at den ligger hos en tillids-
repræsentant. Vi er bange for at vi i bestyrelsen ikke får den nødvendige info, hvis ansvaret ligger 
hos af DSB ikke-anerkendte tillidsfolk. 
 
Lasse Daugaard Thorsøe: Vi er jo nogle lokalgrupper der også har satellitdepoter. Der gør vi så-
dan at vi sender turlisterne til satellitholdet, men vi ser det som naturligt at det er lokalgruppebesty-
relsen, der har ansvaret. For hvis arbejdet går i stykker, skal der være en forhandlingspart, og der 
har lokalgruppebestyrelsen naturligvis ansvaret. 
 
Helle Andersen: I Nykøbing F er vi 3 medlemmer af bestyrelsen og vi gør jo det stik modsatte af 
jeres forslag. Her er det et bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for turlistearbejdet, men selvfølge-
lig er Maria Vegeberg indover det. Hvis Maria skal helliges ”kamparbejdet”, som der vel kommer 
mere af i fremtiden, synes vi det er vigtigt, at vi kan integrere de andre bestyrelsesmedlemmer. Så 
jeres forslag er det stik modsatte af hvad vi praktiserer i Nykøbing, og det synes vi fungerer. 
 
MCJ: Når f.eks Maria i Nykøbing ikke har ansvaret for turlistearbejdet, vil der være spørgsmål hun 
ikke kan svare på, hvis der er detaljer vi i områdegruppebestyrelsen skal forholde os til. DSB har 
også for længe siden tilkendegivet, at man kun ønsker denne dialog med tillidsrepræsentanterne. 
Jeg er nødt til at sige, at jeg synes det er vigtigt selve ansvaret for turlistearbejdet bør ligge hos en 
TR, der har sæde i områdegruppebestyrelsen, og som er anerkendt som TR af DSB, uanset om 
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det påstås at fungere i NF, at det blot er et lokalt bestyrelsesmedlem, der ikke er anerkendt som 
TR af DSB. Det er noget af det væsentligste man bliver målt på som formand; Turlister og holdvalg 
kan i princippet vælte en formand, hvis medlemmer ikke er tilfredse med arbejdet. Så er det ikke 
rimeligt for en lokalformand, hvis vedkommende ikke samtidig har haft ansvaret.  
Hvis formanden så efter nærmere aftale ønsker at et lokalt bestyrelsesmedlem gør noget arbejde 
lokalt, er det fint. 
 
Lasse Daugaard Thorsøe: Jeg har et ændringsforslag: ”Forhandlingsansvar vedrørende turliste ar-
bejde og holdansvar ligger altid hos et medlem af TPO’s områdegruppebestyrelse”. 
 
MCJ: Dette ændringsforslag kan Susanne og jeg godt støtte, og vi vil opfordre til at man stemmer 
for ændringsforslaget. 
 
Helle A: Hvis vi ser hvad der sker i dag, så får vi blot et turlisteudkast sendt i hovedet, og så kan vi 
stort set ikke ændre noget som helst. Hvor ligger der en magt i dette? Der hvor politikken ligger, er 
der hvor f.eks. Maria skal lægge sin energi, og ikke om nogle små rettelser i en lokal turliste. 
 
Maria Vegeberg: Helle, det fungerer ikke hos os! Det kan ikke passe at jeg er bundet på hænder 
og fødder og ikke må ringe til DSB’s planlægningsafdeling, og det er ikke OK, når ansvaret ligger 
hos mig! Uagtet at I er to mod en, ligger ansvaret i sidste ende hos mig! 
 
Bo Willestofte: I Fredericia gør vi lidt som i Århus. Vi spørger ud i satellitholdene om de har input, vi 
bruger holdrepræsentanterne, og de ser på det og kommer tilbage. Korrekt at vi sidder og bytter 
småting. Men i første udkast sidder Jimmi og jeg og får ændret nogle væsentlige ting forinden. Og 
det er netop mit og Jimmis ansvar.  
 
Dennis Lyng Desezar: I København foregår det på samme måde. Jeg ville være rigtig ked af at jeg 
som lokalgruppeformand ikke kunne ringe til dem og bede om at få nogle ting ændret, når ansvaret 
i sidste ende er mit. 
 
Dir.: Da der ikke er flere kommentarer, sættes forslaget til afstemning. 
 
18 stemmer for 
0 stemmer imod 
3 stemmer blank 
Lovændringen er hermed vedtaget. 
 
 

d) Forslag fra lokalgruppe Århus 

Lasse Daugaard Thorsøe: Det er vigtigt at understrege, at de følgende forslag skal ses som en ju-
steret retning for områdegruppebestyrelsens fremtidige arbejde. Lokalgruppen Århus bakker fuldt 
op om formandskabet i områdegruppebestyrelsen. Dog har vi i forbindelse med tillidsmandsmødet 
evalueret det fagpolitiske arbejde igennem den seneste periode og kommer i den forbindelse med 
følgende udtalelse og tiltag:  
 
Lokalgruppen Århus har savnet servicering af og information til TPOs bestyrelse: Vi savner, at be-
styrelsen bliver informeret om alle møder og udvalg samt informationer om DSBs planer og om 
hvilke politiske tiltag, som formandskabet mener, at vi skal igangsætte.  
Når vi samtidig står overfor en ledelse, som ikke ønsker at indgå specifikke lokale aftaler ude på 
depoterne, men kun vil indgå aftaler med TPO, bliver disse mangler desværre endnu mere presse-
rende.  
 
Lokalgruppen synes samtidig, at vi har mange udeståender, som vores kolleger efterspørger svar 
på i dagligdagen. Det være sig fortolkninger af indgåede aftaler og definitioner, der endnu ikke er 
endeligt afklarede – samt en klarere og skarpere faglig holdning til meget af det, der foregår. Der 
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bør, som det første efter konstitueringen, nedsættes en arbejdsgruppe til at få dette arbejde igang-
sat. Mange medlemmer efterspørger også flere informationer om indgåede aftaler og fortolkninger. 
Det bør vi prioritere højere. Det skylder vi dem.  
 
Samtidig har vi igennem de senere år manglet beretninger forud for bestyrelsesmøderne samt pro-
tokoller efter møderne med de beslutninger, som områdegruppen har truffet.   
Vi mangler stadig en fuldt udbygget hjemmeside.  
Formandskabet skal derfor internt nedsætte en sekretærfunktion, som kan varetage dette arbejde. 
 
Vi mener, at TPO skal opprioritere det daglige fagpolitiske arbejde, samtidig med, at vi skal styrke 
profilen i TPO. Derfor foreslår vi konkret, at der nedsættes et fagpolitisk udvalg, der har til opgave 
at styrke den fagpolitiske profil.  
 
Vi foreslår endvidere, at der fremadrettet indføres en ”notatpligt” for de forskellige udvalg, således, 
at alle ved, hvad de forskellige udvalg og arbejdsgrupper arbejder med.  
Derudover mener vi, at de ugentlige opsummeringsmails til TPOs bestyrelse skal genindføres.  
 
Vi skal, i TPO, bruge bestyrelsesmøderne til at drøfte fremtidig fagpolitisk arbejde - vi skal drøfte 
fremtid frem for fortid. Det kræver en fyldestgørende dagsorden og beretning forud for bestyrelses-
møderne, så vi kan drøfte fremtidens fagpolitiske emner på møderne. Vi foreslår konkret, at der i 
forretningsordenen indføjes passus om beretninger og protokoller. 
Vi ønsker, at bestyrelsen fremadrettet skal være en agerende fremfor en reflekterende bestyrelse. 
 
Dirigenten giver ordet til MCJ: 
Nogengange mangler vi simpelthen timer i døgnet for at få enderne til at mødes. Der er sket 
mange vanvittige ting i løbet af de seneste par år. Jeg har dog stor sympati for dine forslag, men 
jeg synes debatten hører hjemme på vores konstituerende bestyrelsesmøde i morgen, hvor vi skal 
aftale det fremtidige arbejde, og hvor vi kan indarbejde dine forslag i forretningsordenen. 
 
Lasse: Jeg synes egentlig at tillidsmandsmødet er det rette sted at evaluere på de sidste fire år, og 
lægge strategien for de næste fire år. Derfor synes jeg det er rigtigt at tage debatten her. 
Men altså det bliver jo meget hugget i granit når vi på skrift stiller det som skriftlige forslag. Det er 
egentlig mere en opfordring til at det skal være en tilkendegivelse fra tillidsmandsmødet om at tilta-
gende ønskes indført. 
 
MCJ: Vi kan fint tage debatten her om de sidste fire år. Det vil jeg meget gerne. Og også om Lokal-
gruppe AR’s forslag. 
Jeg synes blot, at måden bestyrelsen arbejder p, altså forretningsordenen, bør vedtages af besty-
relsen. 
 
Morten Andersen: Bestyrelsesmedlemmer i TPOs bestyrelse er valgt på nogle betingelser før til-
lidsmandsmødet. Det bliver svært for tillidsmandsmødet at pålægge bestyrelsen nogle måder at 
arbejde på, før den nye bestyrelse er blevet valgt. Det giver ikke mening at beslutte dette nu, det 
bør foregå i morgen på det konstituerende bestyrelsesmøde. 
 
Dir.: Jeg konkluderer at Århus frafalder sit forslag til tillidsmandsmødet, og forslagene tages op i 
morgen på det konstituerende områdegruppebestyrelsesmøde, men vi tager debatten her. 
 
MCJ gennemgår sine bemærkninger til de fem punkter: 
Forsalg 1: Det lyder lidt som dobbeltkonfekt, men lad os lægge aktivitetslisten tidligere i dagsorde-
nen på områdebestyrelsesmøderne, så det ikke er den sidste ting vi skal nå inden møderne slutter. 
Så det er jeg fuldstændig åben for at vi indfører. 
Forslag 2: Ja, der er faktisk ikke noget jeg hellere ville. Noget af det første jeg gjorde som nyvalgt 
formand i TPOs bestyrelse var faktisk at tage initiativ til at vi fik nedsat et strategipolitisk udvalg. 
Her tog vi nogle hårde, vigtige diskussioner, så vi fik vendt og drejet en masse problemstillinger vi 
sloges med, inden bestyrelsesmøderne. Grunden til, at vi nedlagde dette udvalg, var mestendels, 
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at vi har væsentlig mindre tid på den nye tillidsmandsaftale, så hvor skal tiden = pengene komme 
fra? 
 
Vi stiller også forslag om, at de tillidsrepræsentanter, der skal bruge deres fritid på bestyrelsesar-
bejdet, får et beskedent honorar for det. Jeg synes efterhånden vi er nået til grænsen for, hvor me-
get fritid vi kan bede folk om at bruge på det faglige arbejde. Det kan vi finansiere ved besparelser 
på møderne i bestyrelsen. 
Jeg er også lidt bekymret for, om vi får en bestyrelse i bestyrelsen; et superudvalg, hvor der ligger 
noget for meget indflydelse , så de mindre depoter ikke oplevet at blive hørt. Jeg har sympati for 
forslaget, og synes vi i morgen skal se på hvordan vi får opkvalificeret os, og se på hvad det ko-
ster. For den tid er forbi hvor vi kunne sige til DSB, at nu tager vi lige dén og dén ud af tur til det 
faglige arbejde.  
Forslag 3: Det lyder jo dejlig nemt at vi opsummerer fra alle vores møder vi har været til. Men det 
vil tage en halv time eller mere at sende mails efter hvert eneste møde. Desuden skal vi lave uge-
breve, som faktisk er noget, der tager rigtig lang tid. Vi skal desuden lave informationer til medlem-
merne jævnligt, og det tager også tid. Og det skal der være tid til.  
Jeg er bange for at vi strammer skruen for, hvor meget vi har tid til. De møder vi har været til, de-
batterer og informerer vi jo også til vores bestyrelsesmøder. Desuden informerer vi i områdegrup-
pen på Teams og via vores messenger, nogle gange undervejs mens møderne afholdes, andre 
gange umiddelbart efter. Jeg synes det er forkert hvis vi udsætter andet vigtigt arbejde, fordi vi ef-
ter hvert eneste møde skal skrive notater til bestyrelsen.  
Forslag 4: Ja, se nu håber jeg så at I kan holde styr på de mange e-mails. Fun fact - Nogle måne-
der får jeg mere end 1000 mails i min indbakke. Skal jeg sende et notat efter hvert møde, jeg har 
deltaget i, efterfølgende skrive det i en ugemail, og bagefter skal vi debattere til områdegruppemø-
derne? Så begynder det altså at løbe op. Der skal vi måske lige forventningsafstemme… 
Sekretærfunktion? Det lyder dyrt, hvor skal pengene komme fra? Hvem har tiden til det? Susanne 
og jeg er frikøbt 75%, Dennis 50% og I andre kun 1/12-del, de små depoter har kun 10 dage om 
året. Hvis vi skal bruge tid på en sekretærfunktion, fratager vi så tiden fra de små depoter, der i for-
vejen stort set ingen tid har? Hvis ikke det skal være jer – hvem skal det så være? Hvor skal tiden 
og dermed pengene komme fra? Jeg håber at du i morgen vil konkretisere, hvem du mener skal 
stå for dette arbejde, og hvordan vedkommende skal aflønnes. 
Forslag 5: Den kan jeg ikke sige andet til end at den er købt… 
 
Dir.: Er der flere kommentarer til dette? Det er der ikke, hermed går vi videre til næste forslag. 
 
 

e) Forslag fra lokalgruppe Kalundborg 

Lonnie Danebod motiverer sit forslag: F.eks. i depot Kalundborg var vi bundet på hænder og fød-
der, fordi delegeret var indmeldt med navn, og pga. sygdom ikke kunne deltage. 
 
MCJ: Jeg har sympati for forslaget, men det behøver ikke vedtages her. Hvis tillidsrepræsentanten 
er syg, så er der forfald. Men der er ikke navnepligt for de delegerede jf. TPO’s love, og I kan lokalt 
i Kalundborg sagtens vælge 1., 2. og 3.suppleant til delegationen. 
 
Med disse bemærkninger frafalder Lonnie Danebod sit forslag. 
 
 

7. Valg.  

a) Områdegruppeformand for 4 år.  

SBJ anbefaler at vi genvælger MCJ, der genopstiller.  
Mikkel Channo Jessen er valgt for en 4-årig periode. 
 
 

b) Områdegruppenæstformand for 2 år. 
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MCJ: Det var en ret stor mundfuld for Susanne og jeg at starte op som to nye i TPOs område-
gruppe, så vi derfor ændrede vi vedtægterne på den front ved det ekstraordinære tillidsmands-
møde i december 2019. Næstformandsposten vælges fremover i de lige år, hvor der ikke er kon-
gres. Således kan hhv. formand og næstformand overlevere til hinanden, hvis der sker udskiftning i 
utide og en bedre overdragelse burde derved være bedre sikret. 
Jeg anbefaler at vi genvælger SBJ. Hun har gjort det rigtig godt både som næstformand og som 
kasserer, og har overtaget og styret regnskaberne med kyndig hånd, det kan der ikke være tvivl 
om. Jeg ved også, at du bl.a vil gøre alt hvad du kan for at fremme samarbejdet med Planlæg-
ningsafdelingen. Det bliver en stor udfordring. Susanne og jeg har endvidere fået et rigtig godt 
samarbejde, så jeg anbefaler genvalg til Susanne. 
Susanne Bjørn Jensen er valgt for en 2-årig periode.  
 

c) 1 bilagskontrollant.  

SBJ: Vi vælger en intern bilagskontrollant på det konstituerende områdegruppebestyrelsesmøde i 
morgen, men i dag vælges en ekstern billagskontrollant.  
Bestyrelsen anbefaler Claus Nielsen, som vi tidligere har haft et godt samarbejde med, og som i 
øvrigt er uddannet revisor. 
Claus Nielsen er valgt. 
 

d) 1 suppleant for bilagskontrollant.  

Bestyrelsen anbefaler ikke nogen, men Jean Bouduin og Rikke Madsen stiller op. 
Jean Bouduin 8 stemmer 
Rikke Madsen 11 stemmer  
Rikke Madsen er valgt. 
 
 

8. Dansk Jernbaneforbund v/Henrik Horup 

Henrik Horup (HH): Beklager forsinkelsen, jeg kommer fra møde som delegeret i Min a-kasse. 
Først og fremmest tillykke til Mikkel og Susanne med jeres genvalg. Kontinuitet er rigtig godt, også 
i fremtiden hos togpersonalet, du gør det super godt Mikkel, også når du er på TV og i radio.  
Mikkel har givet mig nogle stikord til, hvad han i beretningen har nævnt vedr. DJ, så det vil jeg for-
søge at svare lidt på. 
 
Jeg vil gerne slå fast at I ikke er en underafdeling i DJ; I er ganske rigtigt 20% af vores medlems-
stand, og I spiller en meget central rolle i forbundets arbejde. 
I forbundsledelsen har vi lavet en opdeling af, hvem af os der tager os af hvilke områder. Her er 
Kirsten Andersen den der tager sig af bl.a. Togpersonalet. 
Ja, vi havde en lille diskussion omkring OK20, hvor KA ikke deltog i forhandlingerne. Vi var i for-
bundsledelsen enig om denne ansvarsfordeling, men vi har noteret os jeres synspunkt. 
 
Vi vil rigtig gerne have dialog, og have diskussioner. Det er suverænt områdegruppen der bestem-
mer hvornår vi kommer ud til jer, men vores dør står også åben. I har også fyldt rigtig meget ude 
hos os det sidste stykke tid, der er bl.a. noget med nogle mundbind, der fylder rigtig meget… 
 
Indmeldelsen i DI har selvfølgelig også fyldt rigtig meget. Jeg har været i metalbevægelsen i 
mange år tidligere, men det her er noget af det værste jeg nogensinde har været ude for. Det er et 
konstant pres, og en kæmpe opgave. Arbejdsnedlæggelser og tjenestemandsretten trækker også 
tænder ud. Tak til alle jer, der har taget en tørn i denne turbulente tid. 
Vi kom til at sige et par ting undervejs, der ikke vakte glæde inde i FH, og der er stadig ting der i 
dag skal rettes op på, men både I og f.eks. SPO var med til at vi i dag har langt flere og bedre afta-
ler, end virksomheden nok havde drømt om som udgangspunkt. 
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DI’s ageren i OK20. Vores opfattelse er at man ikke har ønsket at forhandle. DI’s klare ønske har 
været en så bar overenskomst som muligt, for den virker i minimum 3 år, mens lokalaftaler jo bare 
kan opsiges af begge parter. 
Man ønskede heller ikke at forhandle en letbaneoverenskomst, selvom man et år forinden havde 
lagt op til en forhandling om fx arbejdstidsaftaler. 
 
Hvordan er det så gået i DSB? Hvad skal der ske i den kommende kongresperiode? 
Mikkel har ganske klogt spurgt til, hvordan forholdet mellem forbundsledelsen og direktionen i DSB 
skal blive bedre fremover? 
Det er ingen hemmelighed at jeg og Flemming Jensen ikke ses privat. Men jeg har også haft nogle 
drøftelser med DSB’s bestyrelsesformand om, hvad både jeg og de kan gøre bedre fremover. 
De ændringer kommer ikke fra den ene dag til den anden, men vi har holdt nogle forsoningsmøder. 
Den daglige dialog og den gensidige respekt er bedre i dag.  
Jeg har også en god dialog med Benny Engelbrecht. Vi har en fælles opgave (med DSB) om at 
fortælle kunderne at det altså er sikkert at tage med toget. Det er vi meget fælles om. 
Regeringen har ellers gjort det rigtig godt, selvom det her på det sidste er gået rigtig stærkt med fx 
at aflyse folks bryllupper dagen i forvejen, og vi skulle ligeledes hjem og regne på om kongressen 
kan afholdes. 
 
Mundbind: Problemer i hverdagen for togpersonalet. Fx problemer med at der ikke skal dokumen-
teres om man er undtaget. Svært at vide hvor stort problemet er. Derfor denne interne undersø-
gelse (mail) hos medlemmerne. Vi håber at vi kan bruge jeres mange svar til noget, så vi ved om 
det er et generelt problem. 
Vi har i samarbejde med 3F prøvet at få Magnus Heunicke i tale vedr. problemerne med mund-
bind. 
Vi har også medlemmer der har problemer, nogle større end andre, fx er de selv eller deres nær-
meste familie sårbare. Det er ikke helt den samme løsning vi kan præsentere for de forskellige, 
men vi arbejder på at hjælpe dem så godt vi kan. 
 
Godt samarbejde og god dialog i øvrigt med vores nuværende trafikminister, han kontakter os ofte, 
og vi har desuden kvartalsmøder. Har desuden en fin dialog med trafikordførere fra et bredt udvalg 
af partier lige fra Konservative over Venstre til SF og Enhedslisten. Vil blive ved med at pleje det 
gode netværk på Christiansborg. 
 
Desuden plejer vi samarbejdet med rigtig mange andre forbund. 
Vi havde brug for dem i forbindelse med DI-indmeldingen, og vi støtter naturligvis også disse for-
bund den anden vej, når de har brug for det. 
 
Banedanmark har udliciteret noget i retning af 95% af deres opgaver til f.eks Nordic Maskin og 
Rail, der ikke har nogen OK. 
 
Lokalaftaleforhandlinger i DSB skal selvfølgelig ligge lokalt i områdegrupperne, der skal være selv-
stændighed i forbundets områder, for der har vi ressourcer i jeres kompetencer lokalt.  
 
Kongres 2020.  
Vi ser frem mod en periode, hvor vi skal kigge ind i fremtiden. Vi skal også se ind i at nogle i for-
bundsledelsen og de ansatte i forbundet måske er lidt oppe i årene, så hvad skal der ske til den 
tid?  
 
Vi har succes med at stå i spidsen for et af de mest succesrige forsikringsselskaber, TJM. 
Desuden har vi lavet kampagner om Sikker Spor. 
 
OK21: Det bliver enten en 1-årig OK eller en 3-årig. Det var også på tale at udsætte OK-forhandlin-
gerne, men ikke alle forbund var enige i dette, f.eks. Sygeplejeforbundet. 
 
Afslutningsvis vil jeg sige tak for invitationen, og nej I er ikke en minoritet i forbundsledelsen, vi vil 
rigtig gerne samarbejde med jer! 
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Dir.: Spørgsmål til Henrik Horup? 
 
Helle Andersen: Hvad med det der EU-direktiv om at al jernbane skal privatiseres? 
 
HH: Vi har haft mange drøftelser med vores samarbejdspartnere i EU, og sammen havde vi 480 
ændringsforslag til den 4. jernbanepakke, og vi fik 1 igennem! Det var et EU-direktiv, og det blev 
bare tromlet igennem. 
Vi må indse at selvom vi godt kan være imod privatisering af jernbanen, kan vi ikke bare blive ved 
med at sige nej. Vi er nødt til at se at det kommer, så hvordan kan vi sikre og beskytte de medlem-
mer i EU, der bliver ramt af det. Vi har det allerede: Gods, Arriva, Letbanen osv. 
 
Preben Steenholdt Pedersen, forbundsnæstformand i DJ: 
Mange tak for invitationen og for et godt tillidsmandsmøde. Altid spændende at deltage, og man får 
altid nogle ting med hjem at tænke over. 
 
Jernbaneulykken 2. januar. Flot at I rejste jer og klappede af de to togføreres indsats på toget. Men 
der var også nogle gode lokoførere involveret, og vi havde en grim sag med den medarbejder i 
Gods, der blev kendt skyldig i det med den løse vogn. 
 
3.1F Materieludvalg for nyt materiel: 
At det endelig blev afgjort at der alligevel kommer en tjenestekupé i litra NT, der er de nye tog-
vogne der skal trækkes af Vectron-lokomotivet. 
Vi mangler stadig at få en tjenestekupé i de nye togsæt. Den kæmper vi videre med. 
Grænseoverskridende kørsel over Øresund, det skal vi fortsat holde øje med, både i, men også 
når SJ skal overtage kørslen over Øresund 
 
Til sidst vil jeg ønske jer alle tillykke med genvalget af jeres områdegruppeledelsen, og held og 
lykke med arbejdet de næste 4 år. 
 
MCJ: En kort bemærkning, Preben. Jeg er helt enig enig i at lokoførerne også gjorde en fremra-
gende indsats på Storebæltsbroen d.2 .januar, og det anerkender jeg til fulde. Men jeg kender ikke 
deres forhold indgående nok til at tale om deres sag her på mødet.  
 
 

9. Mødets afslutning. 

Thomas Bryan Lund, formand LPO S-tog: 
Tak for invitationen og tillykke med genvalgene. Det var en spændende kampvalg om bilagskon-
trollantsuppleanten… Jeg vil sige tak for det samarbejde vi har til daglig. Tværfagligt sammenhold 
er nøglen, når vi skal holde DSB i ørerne. Hvad enten båndet på kasketten har den ene eller den 
anden farve. 
 
Dan Kirchoff, formand SPO: 
Tak for invitationen. Jeg fortryder lidt at vi i SPO ikke også afholdt vores tillidsmandsmøde fysisk. 
Tillykke med valgene, tak for samarbejdet vi har haft, det skal vi holde fast i fremover – for vi har 
brug for det med en ledelse der gerne vil spare hvor der spares kan. 
 
Peter Kanstrup, formand LPO: 
Tak for invitationen og tillykke med valgene. Jeg takker for det gode samarbejde vi har i dagligda-
gen, både med jer i TPO, og med LPO S-tog og SPO. Det er vigtigt at have, for der hvor virksom-
heden kan drive en kile ind, der gør de det. Godt at der ikke var kampvalg i den tid vi er nu. 
 
Dir.: Jeg vil hermed give ordet til MCJ for en afsluttende bemærkning. Efter hans indlæg vil TPO’s 
6.tillidsmandsmøde være afsluttet. Tak for god ro og orden. 
 
MCJ: Tak for indlægget Horup. Vi ser ikke altid helt ens på tingene, men tak for de fine ord om de 
gode intentioner. Vi tager nogle gode Dialogkaffemøder fremover, hvis I har tid. 
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Også tak for de pæne ord fra de andre områdeformænd LPO; SPO osv. 
SBJ og jeg vil sige tak for støtten og tilliden I har vist os. Der er masser at tage fat i. 
Vi starter allerede i morgen på vores konstituerende områdegruppemøde. 
 
Tak for et godt møde. 
Tak til vores gæster, der har brugt en hel fridag på at sidde her. 
Tak til vores delegerede der har været tidligt oppe for at rejse til Helsingør og deltage. 
Og en særlig tak til dirigenten Per Helge for god mødeledelse. 
 
Tillidsmandsmødet er hævet kl.16:08. 
 
 


