
 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

  

 

Aktivter i El-klubben DSB 
København 

I El-klubben holder vi generalforsamling i 
starten af året (inden udgangen af april 
måned), hvor der er mulighed for at stille 
forslag eller ændringsforslag til klubben 
love – forslag skal sendes til formanden 
inden 8 dage inden generalforsamlingen 
afholdes. 
 
Vores julemøde i december er også et af 
vores højdepunkter. Her er der mulighed 
for at ønske god jul og møde de andre 
kollegaer som arbejder for DSB eller 
Banedanmark.  
 
Vores skovtur er det tidspunkt på året hvor 
vi kommer ud for at opleve verden. Jeg 
kan endnu ikke fortælle hvor vi tager hen, 
da vi har besøgt mange forskellige steder 
med relevans for vores arbejde: vi har 
blandt andet været ude at besøge Metro-
værkstedet og set Carlsbergs hemmelige 
øl-tunneller, de kongelige venteværelse på 
hovedbanegården og deres togvogn. 
Arrangementet plejer at foregå sidst på 
sommeren og der plejer at være god 

deltagelse til denne skovtur.  

 

En eksklusiv klub for 
elektriker der arbejder for 
DSB og Banedanmark 

El klubben DSB 
København - øst 

Tog til tiden kraver gode 
håndværker, der er medlem 
i DSB El-klubben 

 

El klubben DSB 

Formand Lars Rask Nielsen 
Telefonnumre: 24681906 

Mail: larn@dsb.dk 
Tillidsrepræsentant DSB HGL. 

___  
Sekretær og Næstformand  

Lars Hegelund 
Telefonnumre: 24688747 

Mail: lheg@DSB.dk  
Tillidsrepræsentant S-tog 

___ 
Kasser Johnny Sørensen  
Telefonnumre: 23216234 

Mail: J.sorensen@webspeed.dk 
Banedanmark 

___ 
John Møller Sørensen 

Telefonnumre: 23216235 
Mail: johnrype@webspeed.dk 

Tillidsrepræsentant Banedanmark 

___ 
Palle Plet  

Telefonnumre: 24684279 
Mail: ppj@dsb.dk 

Tillidsrepræsentant IC3 KGC. 
___ 

Rene Højbjerg 
Telefonnumre: 24688772 

Mail: rehoe@dsb.dk 

Tillidsrepræsentant IC4 KAC. 

Vi arbejdere tror, at der altid har 
eksisteret rige og fattige, og at der altid 
vil eksistere rig og fattig, at det er 
naturens orden, at ligheden er 
opdelingen i samfundsklasse er et 
historisk fænomen, noget menneskeskabt, 
som derfor kan ændres af mennesker  
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John Møller Sørensen 
Jeg er bestyrelses- 
Medlem i Klubben og  
arbejder i 
Bane Danmark som  
Håndværker og 
tillidsrepræsentant 
 
 
 
Palle Plet 

Jeg er TR og AMR ude på 

KGC (IC3), hvor jeg er 

Elektriker og reparations- 

håndværker.  

Jeg er medlem af bestyrelsen  

her i EL-kluben og formand i 

klub 283 
 
Rene Højbjerg 
 TR på IC 4 KAC/IC3 

 Jeg er elektriker hos     

 DSB Vedligehold hvor                                        

 jeg er reparatør og           

. eftersyn af MG.             
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Jan G. Larsen  
Faglig sekretær i Dansk 
EL-forbund København  
har med vores område 
tlf. 35 86 50 38 
mobil 40 45 63 24 
mail jal@def.dk 
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Kontingent 

For de 40 kr. du betaler for du uddannet din 
tillidsrepræsentant, så de altid har mulighed 
for at hjælpe dig i alle de situationer du kan 
komme ud for.  
 
Derudover når du er medlem af klubben er 
du også medlem af Fo Jernbanedrift (Fælles 
Organisationen) hvor vi samarbejder med 
Dansk metal og prøver at få så maget 
indflydelse som muligt til dig. 
 
De 40 kr. er også med til at finascere alle 
ture og møder der foregår i løbet af året og 
er med til at gøre det muligt at vi kan inviter 
dig med på spændene oplevelser som 
skovturen (der kan dog være et 
tilmeldingsgebyr). 
 
Det koster det samme at værre medlem af 
El-klubben som en pakke cigaretter om 
måneden at værre medlem af El-klubben så 

hvad er undskyldningen?  

Det får jeg for mine 40 kr. 

til el-klubben 

 
Lars Rask Nielsen 
Formand i klubben og 
TR ude på Helgoland, 
hvor vi vedligeholder 
Øresundstog og ER. 
 
Udover dette sidder jeg også i DEF Kbh. 
uddannelsesudvalget og afdelings- 
bestyrelsen samt FO-Jernbanedrift 
bestyrelsen; Men til daglig er jeg også 
fuldtids håndværker på Øresundstog 
 
  Johnny Sørensen 
 Jeg arbejder hos Bane  
 Danmark og sørger for at                                            
 det kører på skinner for 
 DSB. 
 Jeg er kasser i klubben  
 
 
 
 
Lars Hegelund 

TR Depotvej - S-tog som 
reparatør og fejlfinder, 
jeg er også HKT  

koordinator. Sekretær 
i el-klubben samt  
Næstformand. Formand i 

 kantine udvalg. Var med  
til tilpasningsforhandlinger til DI (2017)  
jeg er også næstformand og sekretær i klub 
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Personer der er 

vigtige for El-klubben 


