HK-klubben Gladsaxe
Referent: Olivia Norup Jantzen

Referat af generalforsamling 7. februar 2018
1. Velkommen
Formanden Lisbeth Hoffmann bød velkommen.
2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Belinda Madsen, som blev valgt enstemmigt.
Belinda konstaterede at indkaldelsen var sket rettidigt og gav derefter ordet til formanden.
3. Formandens beretning
Lisbeth redegjorde for sin og bestyrelsens virke i årets løb, og fortalte bl.a. at HK igen er blevet valgt ind i Hovedudvalget og nu med personlig suppleant, således at HK fremover vil kunne være repræsenteret uafbrudt. Lisbeth forsøger hele tiden at forbedre sig via diverse kurser gennem HK-hovedstaden.
Nyhedsbreve
Lisbeth fortalte om nyhedsbrevene, deres formål og efterspurgte kommentarer på emnet fra
de fremmødte medlemmer. Medlemmerne kommenterede at de var fuldt ud tilfredse og følte sig godt klædt på af nyhedsbrevene.
Lønforhandlinger
Formanden berettede om lønforhandlingerne og konstaterede at vi kan være tilfredse med
udfaldet. Knapt 150 medlemmer har fået lønforhøjelse. Desværre er det oftest HK, der må
tage initiativ til lønforhandling for medlemmerne.
Medlemstal
Der er nu så meget styr på medlemslisten, som det er muligt. Alle der er medlem af HK og
arbejder i vores regi, skulle nu være tilknyttet klubben. Vi har også nogenlunde styr på, hvem
af vores kolleger, der ikke er medlem. Det er lykkes at overtale enkelte til at melde sig ind,
men der har ikke endnu været lavet en egentlig kampagne. Det vil bestyrelsen gerne sætte
fokus på i fremtiden.
Hængekøjen
Hængekøjen blev solgt for 1.295.000 kr. og blev overtaget 1. juni 2017. Dette betyder at
klubben er blevet en del mere velhavende.
Fleksibel arbejdstid
Der er forskellige holdninger til den fleksible arbejdstidsaftale. I nogle afdelinger viser ledelsen tillid til medarbejderne, hvilket medfører at aftalen fungerer godt. I andreafdelinger kan
ledelsen udvise en form for mistillid overfor medarbejderne, dette kan godt indskrænke aftalens idé – f.eks. gør nogle ledere i SSF det, at de vil have besked fra medarbejderne, hvis de
møder efter kl. 9 eller går før kl. 15. Dette kan godt være en problematik, som vi kan udfordre ledelsen på den fleksible arbejdstidsaftale.
Der vil i 2018 være stor fokus på den kommende overenskomst.
Formanden sluttede af med at takke for opbakning og engagement fra medlemmerne og den
øvrige bestyrelse.
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Både den skriftlige og mundtlige beretning blev enstemmigt godkendt.
4. Aflæggelse af regnskab
Leif Michael Jørgensen gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
5. Nedsættelse af stemmeudvalg
Birgitte Stæhr Hansen og Gyda Frederiksen stillede op som stemmeudvalg.
6. Behandling af indkomne forslag
a. Bestyrelse foreslår at klubkontingentet nedsættes til 10 kr. mdl.
Tanken bag forslaget er at vi som klub er blevet mere velhavende, og selvfølgelig skal
klubbens penge komme medlemmerne til gode – derfor foreslås det at kontingentet
nedsættes til 10 kr.
Årsagen til det ikke afskaffes, er at det sender et godt signal at man stadig betaler for at
være medlem af klubben. Efter en diskussion blev forslaget vedtaget ved håndsoprækning.
b. Klubbens vedtægter – småændringer
Næstformanden, Anne-Marie Varas fremlagde et par småændringer i klubbens vedtægter. Ændringerne blev vedtaget enstemmigt.
7. Aflæggelse af budget 2018
På grund af forslaget om nedsættelse at klubkontingentet blev budgettet først sat til afstemning efter pkt. 6. Leif Michael Jørgensen fremlagde budgettet for 2018.
Budgettet blev godkendt enstemmigt.
8. Valg til bestyrelsen
a. Anne-Marie blev genvalgt som næstformand for bestyrelsen
b. Olivia Norup Jantzen blev valgt som 2 årigt bestyrelsesmedlem
c. Farrukh Shazad blev valgt som suppleant til bestyrelsen
d. Pia Bagger og Jette Dige Larsen blev valgt som revisorer for et år.
Revisorsuppleanter for 1 år: Heidi Kragelund blev genvalgt og Belinda Madsen blev valgt
som 2. suppleant.

Bestyrelsens sammensætning ser herefter således:
FTR Lisbeth Hoffmann, formand (på valg i 2019)
FTR suppleant Anne-Marie Varas, næstformand (på valg i 2020)
Lizzi Cederskjold, kasserer (på valg i 2019)
Flemming Balle, TR i JC (på valg i 2018)
Jannni Jensen, hjemmesideadministrator (på valg i 2019)
Olivia Norup Jantzen, Facebook administrator (På valg i 2020)
Sussie Hansen, TR suppl. I JC (på valg i 2018)
Farrukh Shahzad, suppleant (på valg i 2019)
Til orientering er TR og TR suppleant i JC fødte medlemmer af bestyrelse. Der er planlagt valg i
JC onsdag 21. marts kl. 15.30.
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9. Tillidsrepræsentant organisation. Diskussion om eventuel udvidelse af antal TR-ere i
klubben.
Formanden fortalte om bestyrelsens tur til Klinten, hvor bestyrelsen havde meget fokus
på bestyrelsens, klubbens og ikke mindst medlemmernes fremtid. Derfor havde bestyrelsen drøftet tanken om, få udvidet antallet af TR-ere, således at bestyrelsen fremover ville
bestå udelukkende af TR’ere, som i sin kreds vælger en FTR. Bestyrelsen har et forslag
om at der bliver en TR i hver forvaltning og at skolerne f.eks. får deres egen TR. Der var
stor opbakning fra medlemmerne, og derfor vil bestyrelsen drøfte det videre på de
næstkommende bestyrelsesmøder. Formanden gjorde opmærksom på at den overordnede ledelse (kommunaldirektør/borgmester) skal godkende en udvidelse af antallet. Vi
kan ikke selv bestemme uagtet bestemmelserne i MED-aftalen samt at det nuværende
frikøb til FTR formentlig vil blive reduceret.
10. Eventuelt (ordet er frit, men der kan ikke vedtages noget under dette punkt).
o Lizzi kom med et godt oplæg om hvorfor man skal være medlem af HK
o Medlemmerne havde et ønske om at bestyrelsens medlemmerne ved navn, fremgår af dagsorden for generalforsamlingerne.
o Der var meget tale om hvad klubbens penge skulle bruges til.
Medlemmerne foreslog blandt andet:
o Legat til eleverne
o Gave til medlem ved medlemshvervning
o Oplæg om konsekvens ved ikke at være meldt ind i HK
Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der takkede for god ro og orden.
Alle er velkomne til at sende andre forslag til hvad klubbens penge kan bruges til, til HK postkassen – HK@gladsaxe.dk
Gladsaxe, den 7/2-2018
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