HK-klubben Gladsaxe rådhus og skoler.
Referent Flemming Balle og Lisbeth Hoffmann

Referat af generalforsamling 27.02.2017

1. Velkommen
Formanden Lisbeth Hoffmann bød velkommen til 49 medlemmer med ønsket om en god
generalforsamling. En særlig velkomst til Winnie Axelsen og Birthe Ahn Axen. Formanden gjorde
opmærksom på at tiden var trang og man derfor skulle forsøge at undgå gentagelser under de
kommende debatter.
2. Indlæg af formand for HK Kommunal Winnie Axelsen
Winnie talte om de nye teknologier, der medvirker til at vi skal tænke i nye stillingsbetegnelser og
stillingsindhold. Nævnte bl.a. at den nye sundhedsplatform har kostet mange
lægesekretærstillinger. For at ruste sig til fremtiden afholder forbundet konferencer og møder for TR
og AMR medarbejdere. Fortalte om de nye roller forbundet kan se i fremtiden og om at KL er enige
med HK om at der fortsat er brug for HK ansatte. Herudover talte hun om den kommende
overenskomstforhandling. Det offentlige er ikke lønførende, det er det private arbejdsmarked.
Winnie oplyste, at der er spillet ud med en ramme på ca. 7,5%, men nu skal forhandlingerne jo først
i gang og afsluttes, før man kan kender resultatet. Reklamerede for medlemskab af Hk og
redegjorde for de fordele, man har ved at være medlem af HK.
Winnie reklamerede for muligheden af medlemsmøder i kommunerne omkring den kommende
overenskomst, hvor HK deltager. Til oplysning, er der allerede aftalt et møde i Gladsaxe 06.09.17.
3. Indlæg fra Åse Jakobsen, Egegården og Karin Darville, Musik- og billedskolen.
Åse og Karin fortalte om, hvordan de var kommet i gang med uddannelse og opfordrede alle,
uanset alder, anciennitet og køn, til at efteruddanne sig, da det giver selvtillid, viden og mod på at
gøre arbejdsdagen mere spændende og fleksibel.
4. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jim Nielsen, som blev valgt enstemmigt.
Jim startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed og gav ordet til formandens
beretning.
5. Formandens beretning
Lisbeth redegjorde for de udfordringer, det giver at blive valgt og smidt ud i opgaverne med et så
kort varsel, men mener at have fundet sine ben nu.
Samarbejde med ledelse og SKOHR
Fungerer de allerfleste steder godt. HR agerer professionelt og er lydhøre.
En del forhåndsaftaler er blevet genforhandlet i 2016, blandt andet en overordnet aftale om fleksibel
arbejdstid – kan ses på FOKUS.
Lønforhandlinger
Der er ikke afsat midler centralt, men vi har iflg. overenskomsten krav på et løneftersyn/forhandling
en gang om året.
Der er meget store forskelle på hvor mange penge der er at forhandle i de forskellige afdelinger. Og
der er meget forskel på forhandlingerne. I flere tilfælde er det heldigvis lykkes at forhandle gode
lønforhøjelser hjem.
Visse ledere anser fremsendelse af et lønskema for en forhandling.
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Øvrige forhandlinger
Der er heldigvis lykkes i de fleste tilfælde at forhandle rimelige aftaler hjem i forbindelse med
afskedigelser på grund af sygdom eller samarbejdsvanskeligheder.
Medlemmerne
Vi har en organiseringsprocent på knap 74 – er det godt nok?
En øgning i antallet er afhængig af at medlemmerne lokalt italesætter et medlemskab overfor
kollegerne.
Lisbeth tager altid kontakt til nyansatte og sørger for overflytning til vores klub, hvis pgl. allerede er
medlem af HK.
Jobcentret
Der er netop valgt ny TR suppleant på JC – det er Susie Hansen. Flemming redegjorde kort for
forholdene i JC.
Arrangementer
Vi har afholdt 3 fredagsbarer. Ved sidste fredagsbar, var der endelig en rimelig tilslutning med 30
deltagere. Vi skal være omkring dette deltagerantal for at et arrangement giver mening.
Lisbeth sluttede af med at takke bestyrelsen for indsatsen gennem året og reklamerede for at der
godt må være flere til at hjælpe ved de sociale arrangementer.
Bemærkninger fra salen
Et medlem rettede opmærksomheden på at se på det positive i at der er over 70% organiserede i
stedet for at se på de 30% uorganiserede. Foreslog at lægge sociale arrangementer ud til et udvalg
udenfor bestyrelsen.
Der var herefter en mindre debat om hvorvidt og hvad man evt. kunne lægge udenfor bestyrelsen.
Lizzi Cederskjold gjorde opmærksom på at anvende Facebook m.m.
Både den skriftlige og mundtlige beretningen blev enstemmigt godkendt.
6. Regnskab v/Kassereren
Kassereren gennemgik og uddybede regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt og på dirigentens opfordring blev også budget 2017
godkendt.
7. Valg af stemmeudvalg
3 blev valgt til stemmeudvalg
8. Indkomne forslag – der var 3 forslag fra bestyrelsen
a. Ændring af valgår af FTR
Formanden begrundede forslaget.
Forslaget blev vedtaget. En undlod at stemme.
b. Salg af Hængekøjen
Formanden begrundede forslaget.
Forslaget blev vedtaget, 2 stemte imod.
c. Indførelse af åben løn
Bestyrelsen meddelte at de trak forslaget, men at de ønskede en debat, som kunne give
bestyrelsen en ide om, hvilken vej vinden blæste. Der var delte meninger, nogle hældte til at
de ikke kunne se noget formål med det, nogle at fuld åbenhed i forbindelse med
lønforhandlingerne, hvor det i afdelingen blev udmeldt hvem der havde fået hvad og med
begrundelser. Dirigenten henledte opmærksomheden på at aftaler omkring dette skulle ske i
de lokale MED udvalg.
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9. Valg
a. Valg af FTR suppleant og næstformand for et år
Afgang Anne-Marie Varas – villig til genvalg
Bettina Jansen fra jobcentret ønskede også at stille op til posten.
Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning som gav følgende resultat:
15 stemmer til Bettina
31 stemmer til Anne-Marie, der således fortsætter på posten.
På afstemningstidspunktet var 3 personer gået.
b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Afgang Lizzi Cederskjold – villig til genvalg
Åse Jakobsen – genopstiller ikke
Lizzi og Janni Jensen blev valgt.
c. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
Posten er overtaget af Flemming Balle, da han i april 2016 blev valgt til TR i JC, derfor blev
der ikke foretaget et egentligt valg.
d. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Afgang Janni Jensen – genopstiller ikke
Afgang Bente Ravn – genopstiller ikke
Den ene plads går forlods til Susie Hansen, da hun nu er TR suppl. i JC
Åse Jacobsen opstiller til den anden post
Åse blev valgt.
e. 2 revisorer for 1 år
Afgang Jim Nielsen – villig til genvalg
Niels Ole Jensen – genopstiller ikke
Pia Bagger besluttede sig for at gøre karriere og stillede op
Jim Nielsen og Pia Bagger blev valgt.
f.

2 revisorsuppleanter for 1 år
Afgang Jette Dige Hansen – villig til genvalg
Afgang Pia Bagger – kan ikke vælges
Heidi Graulund opstillede
Jette Dige Hansen og Heidi Graulund blev valgt.

10. Eventuelt – herunder lodtrækning af 3 årskort til Tivoli.
Formanden efterlyste input til kommende sociale arrangementer.
Der blev trukket lod om 3 årskort til Tivoli. Heidi Kragelund, Wendy Pedersen og Lizzi Cederskjold
var heldige vindere.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for en god indsats og takkede for fremmødet.
Herefter var det tid til kollegahygge med spisning.
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