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Fraværende:
Ingen
Pkt. 1

Valg af ordstyrer

PK valgt.
Pkt. 2

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt
Pkt. 3

Sager til behandling

Konstituering, forretningsorden, mv.
Velkommen til TK, som indtræder i OGB i stedet for Ebbe, som blev valgt som næstformand i DJ på den ekstraordinære kongres d. 27. april. Ændringerne i OGB er meldt ud til
alle relevante instanser. Forretningsorden for OGB blev revideret og underskrevet på mødet. Desuden blev listen med udvalgsbesættelser revideret. Der er lavet så lidt om som
muligt, dvs. KLJ overtager (med få afvigelser) Ebbes opgaver og TK overtager (med få afvigelser) KLJ’s. Udvalgsbesættelser udsendes til TR / tillidsvalgte (i kommende TR-nyhedsbrev).
Ny driftschef
PK er blev oplyst om, at der er fundet en ny driftschef, som afløser Rolf Møller, når han
går på pension. Der skulle efter sigende være tale om en ekstern, der ikke kommer fra
SAS.
iPad på førerbord, herunder iPad covers

I fortsættelse af drøftelse på seneste OGB-møde ligger det nu, efter inddragelse af driftsdirektøren og et par samtaler med underdirektøren i Togdrift, fast, at LKF får valgfrihed
mellem iPad med tastatur og iPad uden. Begge skulle, jf. oplysninger de oplysninger PK er
i besiddelse af, have skridsikkert cover.
Bybanefører, udlån til S-tog, mv.
Selv om LPO, LPO-S og Togdrift har haft en del drøftelser omkring overgangen fra S-tog til
Fjern og udlån mellem de to områder, har disse drøftelser ikke ført til nogle konkrete resultater og DSB har – uden at orientere hverken os eller LPO-S – besluttet at gå efter en
anden løsningsmodel, en såkaldt bybanefører (se referat fra seneste OGB-møde d. 21.
april). Der er i forbindelse med etablering af en fremtidig stillingskategori, bybanefører,
drøftelser mellem DSB og DJ med henblik på at nå i mål med en overenskomst for området. I forbindelse med nærværende prøver S-tog og Drift F&R at finde LKF på Fjern, som
er interesseret i at lade sig udlåne til S-tog i en periode. Da man glemte at inddrage LPO,
har det jo været lidt svært at hjælpe ledelsen her. Ledelsen oplyser på forespørgsel, at der
er 5-10 interesserede.
Faste tillæg
DSB har på baggrund af en konkret sag omkring ”Sveriges-tillæg” anerkendt, at faste tillæg indgår i timelønsatsen for OK-ansatte. DJ har udsendt medlemsinformation om dette.
OGB vil på baggrund af nærværende sag undersøge, om der kunne være andre tillæg, som
burde indgå i timelønsatsen, men ikke gør det (fordi DSB opfatter dem som variable).
LKF A versus LKF B
Det kom på seneste møde med Drift F&R frem, at DSB, hvad vi jo i et eller andet omfang
godt vidste i forvejen, går med planer om kraftig eskalering af opgaveoverdragelse fra
LKF B til LKF A i de kommende år. OGB vil følge dette uvæsen meget nøje, primært i turudvalget, men også andre steder, hvor vi drøfter fagpolitiske emner.
LPO-grundkursus G0
Der var på G0-kurset d. 28. april et forslag om, at fremtidige G0 skal tilbydes til lokalgruppebestyrelsessuppleanter. OGB besluttede på den baggrund at tilbyde evt. ledige pladser
til en suppleant / suppleanter efter indstilling fra dennes lokalgruppebestyrelse.
Arbejdsretlige sager
Følgende sager er under forberedelse til eller på vej til at blive behandlet fagretligt:
• Kørsel fremmed depot – faglig voldgift afholdt d. 10. maj. Afgørelse afventes.
• Tjek ind/ud under uddannelse – faglig voldgift afholdt d. 10. maj. Afgørelse afventes.
Vedr. sagen om uniformsafhentning, mv. og arbejdstid. Der foreligger nu et udkast til en
uniformsaftale, som der stort set er enighed om. Det skal bemærkes, at djævlen altid ligger i detaljen, så det er ikke sikkert, at vi når det sidste stykke i mål.
Og så indsamles der p.t. materiale i forhold til sagen om uberettigede kvotetræk (fra oktober 2021). Det skal i den forbindelse bemærkes, at vi har modtaget færre henvendelser

end forventet, så der sendes en opfordring til lokalgrupperne om at indsende sager, som
endnu ikke er indsendt (hvis der er flere).
Notater og referater i Dropbox
Der var på G0-kurset d. 28. april er forslag om, at notater og referater til TR / tillidsvalgte
fremover lægges i Dropbox, i stedet for udsendelse på mail. Forslaget kræver, at der kan
sendes notifikationer til boksmedlemmer. Og så kræver det, at der kan sorteres i, hvem
der har adgang, så adgang for tidligere TR / tillidsvalgte fjernes. OGB besluttede, bl.a. på
baggrund af ovenstående at afvise forslaget.
ETCS-uddannelse
Der er kommet en del henvendelser fra LKF i Fredericia omkring mangelfuld ETCS-uddannelse. Flere af de fremsatte bekymringspunkter har ikke bare uddannelsesmæssige
implikationer, men også sikkerhedsmæssige aspekter. Som følge heraf vil PK og OB rejse
en række forespørgsler på førstkommende sikkerhedsudvalgsmøde, henholdsvis førstkommende uddannelsesudvalgsmøde.
Hastus – K23
KLJ orienterede om resultatet af de seneste kørsler i Hastus. Det ser umiddelbart fint ud.
Der er dog fortsat en række udfordringer, som parametergruppen imidlertid vurderer at
kunne løse på fornuftig vis, både til K23 og fremadrettet.
Brudsager
PK orienterede fra møde i Brudsagsgruppen. Der er aftalt en ny ramme for håndtering af
indmeldte sager. Desuden drøftede parterne en plan for løsning af de udeståender (ældre
sager), som endnu ikke er løst.
E-ferievalg
Forløbet på de 4 depoter (Kh, Ar, Fa og Kb), som afholder / har afholdt vinterferievalg
som e-ferievalg, har indtil videre været tilfredsstillende. Forløbet evalueres snarest (og
inden sommerferien).
Pkt. 4

Kommende aktiviteter

Stuemøder
Der afholdes stuemøder i Kh, Fa og Ar inden sommer. Der udsendes medlemsinformation
med datoer og tidspunkter. Desuden arbejdes der p.t. med lokalgruppen i Nf med afholdelse af et stuemøde (eller medlemsmøde) hos dem.
Medlemsmøder efterår 2022
Der arbejdes p.t. på en plan for afholdelse af medlemsmøder i efteråret 2022. Da planen
skal koordineres med turopbygningen K23, vil det ikke være muligt at lave en plan inden
det kommende turudvalgsmøde (d. 25. maj).
DJ-grundkurser efterår 2022

DJ afholder grundkurser for nye TR i efteråret i ugerne 38 + 45. Antallet af pladser vil formentlig være begrænset. OGB besluttede på den baggrund at prioriterer anerkendte TR,
som mangler uddannelse. Er der yderligere plads, vil OGB prøve at få et antal af de ikkeanerkendte TR / tillidsvalgte med.
Pkt. 5

Økonomi

Regnskab / regnskabsorientering, inkl. årsregnskab
Områdegruppekassereren orienterede om økonomien og fremlagde årsregnskabet. Økonomisk redegørelse for 1. kvartal 2022 eftersendes.
Pkt. 6

Nyhedsbrev – info fra områdegruppebestyrelsesmødet

Info til lokalgruppeformænd og tillidsvalgte
PK sender nyhedsbrev indenfor 5 dage
Medlemsinformation(er)
Mulige medlemsinformationer:
• Ny / gl. UA
• Stuemøder i forsommeren
• Manglende tid i tjenester
Pkt. 7

Godkendelse af referat

Referat godkendt (underskrevet referat opbevares af OGB)

