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Næstformanden stopper!
Jan Aasberg, har som du måske har læst, i dag meddelt, at han har
underskrevet en kontrakt med DSB.
Jan skal være sikkerhedskoordinator fremover og starter i sin nye stilling
1. august i år.
Bestyrelsen tager Jans beslutning til efterretning og ønsker Jan alt det
bedste i fremtiden.
Da vi har generalforsamling om små 11 dage, foretager vi os ikke
yderligere i den forbindelse.

Uniform mv.
Det skorter ikke på ytringer i forhold til de mange mails vi efterhånden har
modtaget om det snarlige skift af uniform.
Vi har kommenteret på de udsendte mails, at vi finder dem dikterende og,
at de taler ned til medarbejdere, som har gået i uniform i både 10-20 og 30
år. Et eksempel herpå er, at vi får beskrivelse af, at vi skal gå med
sikkerhedsvest, når vi færdes på spor mv.! Ja tak, det er vi alle bekendte
med…
Vi har også kommenteret på, at der ikke er forståelse for sæsonstyret
behovslevering og, at de nok kommer til at løbe en tur mere med disse
beskrivelser. Hvordan ved jeg som medarbejder, at min jakke er slidt om 4
måneder osv.?

Mundbind
Vi har d.d. skrevet til Jens Jørgen om hvordan vi skal agere, når vi lige om
lidt kører rundt med 1 sæt SA om aftenen og det vælter rundt med
berusede kunder. Vi har den forbindelse spurgt ind til, om DSB vil sikre, at
der kommer flere togrevisorer ud i togene, når vi oplever disse
udfordringer.
Ellers må det anses for glædeligt, at vi nu (hvert fald for en tid), ikke
længere skal rende rundt med -og huske på mundbind.

