
	   	  

 
Nyhedsbrev fra din TR 
 15. Januar 2017 
Så kom vi i gang med et nyt år, et år som sikkert bliver spændende, vi får helt sikkert mange nye 
udfordringer at tumle med i 2017. 

Det startede lidt kedeligt med at 30 kolleger blev varslet til afskedigelse. Det kom jo godt nok ikke 
uventet, men det er alligevel ikke en sjov start på et nyt år. 

Gennem det sidste år har vi jo drøftet med BAAS, hvorledes vi kom igennem en reducering i 
bustimerne. Der har været mange bud på banen, men efter mange møder, blev vi så i fredags enige 
med BAAS, forstået derhen at BAAS trak alle opsigelser tilbage. Tak for det, det er rart, at man nu er 
så langt i planlægningen af K17, at dette har kunnet lade sig gøre. Selvfølgelig med lidt ændringer til 
vor lokalaftale, men alt i alt et særdeles flot resultat. Stort tillykke til os alle. 

Tilbage står så 30 kolleger med nogle skrammer på selvforståelsen. Finn Mikkelsen gav tilsagn om, at 
der snarest vil blive indkaldt til møde, således at disse kolleger får en forklaring på, hvorfor det var 
dem der blev valgt fra. Dette for at vi alle i fællesskab kommer ordentligt videre i det daglige. 

Jeg synes vi nu har fået demonstreret, hvorfor det er vigtigt at vi står sammen i og omkring vor 
fagforening, 3F. Den løsning der kom ud af alle drøftelserne blev en solidarisk løsning, som også de 
kolleger der har valgt vor fagforening fra er omfattet af, men det bliver også sidste gang vi tager alle 
med. Når vi næste gang får brug for sammenhold, vil jeg og mine kolleger i TR-gruppen forsøge at 
lave løsninger der alene kommer medlemmer til gode. Så stå nu sammen om at få alle de ”gule og 
gratis” med i fællesskabet hos os. Det giver styrke, også i forhandlinger, hvis alle er med, bak derfor 
op om medlemskab af vor fagforening. 

Vi har desværre også haft en rigtig kedelig sag om racisme, hvor en kollega har trukket ”racisme 
kortet” op af lommen, og det endda baseret på en løgn, heldigvis er han ikke længere kollega, og 
dermed er sagen lukket for mit vedkommende. 

Min suppleant til TR-posten er desværre stoppet i firmaet, han fik nemlig et tilbud om job han ikke 
kunne sige nej til, så herfra vil jeg ønske Michael held og lykke fremover. Imidlertid synes jeg jo så vi 
skal vælge en ny, hvem har lyst til at træde ind i det faglige arbejde? Har du lyst, tid og kræfter til 
at være med i det faglige arbejde, så ring til Frank Nielsen hos 3F TLB og anmeld dit kandidatur. 
Sidste frist for at tilmelde sig er 31. januar 2017. Skulle der være flere der ønsker at stille op, 
afholder vi valg først i februar måned. 

Til slut vil jeg kommentere på rygterne om min pensionering. Jeg planlægger at blive pensionist 
ultimo marts 2019, så kan rygterne måske ophøre. 

Teddy Thomsen 

 


