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Formand
Thomas Bryan-Lund
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tblund@djtr.dk
Næstformand
Jan Aasberg
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Kasserer
Poul Thomsen
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Bestyrelsesmedlem
Thorkil Sode
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Bestyrelsesmedlem
Henrik Jess
24681666
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Turarbejdet
Alle turrepræsentanter er nu indkaldt til turseminar, den 30. 31.
oktober.
Der er ligeledes indkaldt til grovsortering den 23. 24. oktober. Dette
vil i år komme til at foregå som internat for dermed at kunne
arbejde mere fokuseret.
I selve turarbejdet er vi langt med weekendtjenesterne og der
arbejdes i skrivende stund hektisk hverdagene.
Som vi har skrevet ud før, så er vi udfordret i forhold til FS turene
idet der simpelthen ikke er nok som bor i nærheden. Derfor ender vi
med 2 ture (31 og 32) på hver 12 mand. De 2 ture vil fortsætte stort
set uændret i opbygning som tilfældet er i dag.
Hvis vi i fremtiden måtte få flere kollegaer, som bor i FS eller
omegn, må vi se på hvilke muligheder vi har, hvis en sådan situation
måtte opstå.

VAGTTELEFON
24683043

Lommebøger DJ

Dansk Jernbaneforbund

Flere har efterspurgt om vi har ekstra lommekalendere fra DJ. Det
er nu lykkedes at få et lille parti til uddeling så kom forbi kontoret,
hvis du har brug for en sådan.

36132500
www.djf.dk
djf@djf.dk

Nye mailadresser til dine Tillidsfolk
Det er, i rigtig godt samarbejde med Dansk Jernbaneforbund,
lykkedes at få etableret nye mailadresser, væk fra DSB’s netværk.
Se de nye mailadresser i den blå bjælke til venstre i dette
nyhedsbrev.
Derfor lukker vores fælles mail også - på et tidspunkt. Send derfor
gerne alle henvendelser til enten Thomas eller Jan.

Julefrokost
LPO S-tog og DSB S-tog

Inviterer i år til Jule-grill buﬀet, øl/vand/vin og hygge
på

Restaurant Flammen
Nyropsgade 2, 1602 Kbh. V

Onsdag d. 27/11-2019

17:30 – 21:30

Sådan tilmelder du dig:
For tilmelding sender du kr. 150,- til Poul Thomsen
via Mobilepay på 24681304 (Husk at skrive ID nr.)

Du har også mulighed for at komme forbi vores kontor.

Sidste frist for tilmelding er d. 8 November

Tilmelding er bindende

