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Generalforsamling – sæt kryds i kalenderen.
Valg af TR i Jobcentret

Julebanko 2017
Den 5. december hyggede 73 medlemmer sig
ved klubbens 10. julebanko. Der var skruet op
for præmierne, så denne gang var det gavekort
på henholdsvis 100, 300 og 500 kr. og disse
faldt i god jord hos vinderne. Til det amerikanske lotteri var der store æsker chokolade og lignende.

Klubbestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Vi håber I får en dejlig juleferie, så batterierne kan
blive genopladet. Ingen tvivl om at også næste år bliver arbejdsomt og forandringsfyldt, det er jo blevet
en del af vores hverdag. Tak for jeres opbakning i
2017.

Vil du have en HK-kalender for 2018?
Du kan få en hos Flemming Balle i Jobcentret eller på HK-kontoret på hovedbiblioteket, hvor de
ligger udenfor kontoret til fri afhentning fra
onsdag den 20. december.

Så er overenskomstforhandlingerne
gået i gang.
Det bliver spændende at følge de overenskomstforhandlinger som netop er gået i gang.
Udmeldinger i medierne har jo allerede forberedt os på at vi nok får svært ved at opnå højere
lønninger, da vi angiveligt har overhalet det private arbejdsmarked. Fagforeningerne har også
lovet hinanden at der skal være mere opbakning til hinanden og det kan betyde at vi HK-ere
må give køb på noget til fordel for de lavere
løngrupper som f.eks. social- og sundhedsassistenter.

Så er resultaterne af vores lille undersøgelse
tilgængelig på klubbens hjemmeside. Du kan
læse mere her
http://www.hkgladsaxe.dk/forside/hk-klubben-gladsaxe/hk-efter-arbejdstid/

Betaler du det rigtige for dine forsikringer?
Det er fornuftigt at lave et forsikringstjek en gang i
mellem. Som ansat i Gladsaxe og medlem af klubben,
er en af de muligheder du har Tjenestemændenes
forsikring.
Tjenestemændenes forsikring har nogle rigtig fordelagtige priser, som kan komme dig til fordel også selv
om du er overenskomst ansat.
Du kan komme i kontakt med Tjenestemændenes
forsikring her http://www.tjm-forsikring.dk/for-tjmkunder/kundeellerej.html

