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  Protokol 
 1. konstituerende/områdegruppebestyrelsesmøde 

den 26. april 2022 
 på Odense Kongrescenter 

  
 

Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Kri-

stine Nordtvedt, Morten Andersen, Benny Christensen, Maria Vegeberg, Lonnie 
Danebod, Bo M. Sørensen, Jimmi Schjødt Hansen, Bo Willestofte, Jørgen Maach,  
Lone Flak 

 
Afbud: ingen 

 
Referent: Susanne 
Ordstyrer: Mikkel 

 
Dagsorden:  
 

1. Mødets åbning 

2. Godkendelse af protokol fra 8. områdegruppebestyrelsesmøde, 

den 13. marts 2022 

3. Evaluering af Tillidsmandsmødet. 

4. Konstituering  

5. Forretningsorden for den næste periode 

6. Ekstra ordinær kongres 27. april 2022 

7. Eventuelt og evaluering af mødet.  

* 
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1. Mødets åbning 

Mundtlig beretning fra daglig ledelse, da vi jo har været sam-

let til tillidsmandsmødet dagen før og dér fik en fyldestgø-

rende beretning både på skrift og mundtligt blev denne be-

retning mere en velkomst til dette møde. 

 

2. Godkendelse af protokol/protokoller 

Godkendelse af protokol fra 8. områdegruppebestyrelses-

møde, den 13. marts 2022 

3. Evaluering af Tillidsmandsmødet 

Tilbagemeldinger på hvordan Tillidsmandsmødet gik og 
overordnet tilfredshed – der må gerne være forskel på de mø-
der vi afholder hvert fjerde år og de møder der er i årene 
hvor der ikke er kongres i DJ. 

  
Der var god og særdeles konstruktiv tone på mødet, på trods 
af uenigheder 

 
Vi planlægger et lidt større møde i 2024 på Konventum i 
april 2024 

 
4. Konstituering 
 

Vi går listen med udvalgsposter igennem og listen vedlægges 
som bilag 
 

5. Forretningsorden for den næste periode 
 
 Forretningsordenen for bestyrelsens arbejde blev drøftet og 

nogle punkter ændret. 
 
 
 Punkt 1. tilføjes i sidste linje:  

og omvendt  
  

 
1. Områdegruppens virke. 
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Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og 
næstformanden, som drager omsorg for, at alle sager be-
handles på organisationsmæssig måde. 
Formanden er ansvarlig for områdegruppens korrespon-
dance med såvel områdegruppens forhandlingspartnere som 
Dansk Jernbaneforbund. 
Formanden leder forhandlingerne på områdegruppens 
vegne. 

Næstformanden overtager formandens forretninger under 
dennes forfald og omvendt. 

 
 
Punkt 7. diætsatser reguleres til: 
300 kr. og 1300 kr. 
 
7. Diætsatser. 

  Diætsatsen pr. mødedag er kr. 300 
Diæter gives til bestyrelsens medlemmer, bilagskontrollan-
ter, samt øvrige tillidsmænd, der deltager i områdegruppebe-
styrelsesmøder eller andre faglige aktiviteter som repræsen-
tanter udpeget af TPO. 
Medlemmer af områdegruppebestyrelsen, der modtager ho-
norar, oppebærer ikke samtidig diæter. 
Medlemmer af områdegruppebestyrelsen samt revisionen, 
der deltager i bestyrelsesmøder eller andre møder for TPO’s 
bestyrelse på fridage, modtager kr.1.300 kroner i honorar 
per mødedag. Honoraret er almindelig skattepligtig ind-
komst. 
Hvert bestyrelsesmedlem kan efter regning få udbetalt op til 
6000 kr. årligt til dækning af privat telefon, internet eller 
avisabonnement. 
 
 
 
Forslag 1, fra Fredericia 

3. Bestyrelsesmøder 

Nuværende tekst: 

”Der udarbejdes protokol fra alle møder. Udkast til protokol 

sendes til formanden senest 7 dage efter mødet. Derefter ud-

sendes den til godkendelse i bestyrelsen, som derefter har 7 

dage til evt. indsigelser. Derefter genudsendes denne med 

indarbejdede rettelser til endelig godkendelse. Protokoller 
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sættes på hjemmesiden så snart de er godkendt af bestyrel-

sen.” 

Ændres til nedenstående: 

Der udarbejdes protokol fra alle møder. Udkast til protokol 

sendes til formanden senest 7 dage efter mødet. Derefter ud-

sendes den til godkendelse i bestyrelsen, som derefter har 7 

dage til evt. indsigelser. Derefter genudsendes denne med 

indarbejdede rettelser til endelig godkendelse. Protokoller 

sættes på hjemmesiden senest 7 dage efter de er godkendt 

af bestyrelsen. 

  Bestyrelsen besluttede at ændre teksten. 
 
 
Forslag 2. fra Fa: 
 

Der udnævnes en hjemmeside ansvarlig som ikke er Områ-

degruppeformanden. 

 

Motivation for forslaget er skabe mere tid til områdegruppefor-

mandens daglige arbejde. 

 

Det blev besluttet at Jimmi fremover hjælper Mikkel med 

hjemmesiden. Det føres på udvalgslisten men ikke i forret-

ningsordenen. 

 
 
Forslag 3. fra Fa: 
 
Områdegruppebestyrelsen underrettes med en infomail hver 

14 dag og mødereferater fra diverse møder vedhæftes. 

 

Det blev ligeledes vedtaget at: 
 
Der udsendes Infomail til bestyrelsen hver 14 dag med lø-
bende udsendelse af referater fra forskellige udvalg. 
 
Og at: 
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Lokale infomails sendes til de øvrige TR til info 
 

6. Ekstra ordinær kongres 27. april 2022 

 Debat omkring afholdelsen af kongressen dagen efter mø-

det. 

 

7. Eventuelt og evaluering af mødet.  
  

  
  

Lokalgruppemøder i 2023: 
København: 
S-tog: 
TGI: 
Kalundborg: 
Nykøbing Falster: 
Fredericia: 
Århus: 
 
HB møder: 14. juni 22 
2:2 møder:  
Revision:  
Personalepolitisk udvalg:  
Sikkerhedsudvalget:  
HSU-møder: 26. august 
SU togkørsel:  30. maj 22 
Sektionen: 31. maj 22 
Teknologiudvalg:  
Planlægningsudvalget: 16. maj 22 
Uddannelsesudvalg DJ:  
Uddannelsesudvalg DSB: 24. juni 22 
3.1.gruppen:  
3.2 gruppen: 10. juni 22  
Uniformsgruppen: 
Hjemmeside: 25. maj 2022  
 
11.Eventuelt herunder evaluering af mødet. 
 


