HK klubbens nyhedsbrev oktober 2018
Vi er efterhånden godt inde i efteråret og vinteren venter lige rundt om hjørnet. Med vinteren kommer også den
dejlige juletid. Bestyrelsen er allerede ved at forberede både julebanko – og en lille overraskelse til jer 

Kommende arrangementer

OK18 – 1,3 % lønstigning fra 1. oktober 2018

Traditionen tro har vi arrangeret julebanko 4. december 2018

Herefter er der en enkelt generel stigning i 2019.
Samt tre i 2020 med sidste stigning på 1,06% fra 1.
oktober 2020

Derudover har vi ordinær generalforsamling
20. februar 2019.
Husk at sætte kryds i kalenderen.
Der er flere arrangementer i støbeskeen til foråret
2019. Bestyrelsen er også åbne for forslag fra jer – så
kontakt os endelig 

Kender du bruttolønsordningen?
En bruttolønsordning kan f.eks. vedrøre dine
udgifter til trans- port. Hvis du er med i ordningen
kan udgiften til et erhvervskort til bus eller tog blive
trukket fra din løn før beregning af skat.

Facebook

Det kan give dig en besparelse på ca. 1/3 af udgiften.

Vi vil så gerne have lidt mere gang i vores facebook
gruppe. Derfor har bestyrelsen besluttet at vi jævnligt
udlodder en præmie til et heldigt medlem 

Du kan læse mere her.

Så hvis du endnu ikke er medlem af vores facebook
gruppe, så skynd dig at blive medlem af HK Gladsaxe.

Anne-Marie har været ansat i Gladsaxe kommune i 12 år. I 2013 stillede hun op som kandidat til næstformandsposten i HK klubben Gladsaxe. Det gjorde hun uden at have talt med
formanden, bestyrelsesmedlemmerne eller i øvrigt givet det maaaange overvejelser. Heldigvis var der ikke modkandidater det år og Anne-Marie har været næstformand siden.
Anne-Marie kan godt lide rollen som næstformand. Det giver hende mulighed for at bestemme
I 2017 blev hun færdig med en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Anne-Marie kan kun anbefale andre at videreuddanne sig. Det er ikke kun fagligt
man rykker sig, det er i den grad også personligt.
Anne-Marie vil helt vildt gerne være en stjernekok i køkkenet, men må nok konstatere at hun har begrænset evner – siger hun selv. Anne-Marie er 33 år og bor sammen med sin kæreste og sine to piger i
Bagsværd. Hun kan godt lide at tilegne sig en masse viden om alt muligt (også meget ubrugeligt), og bruger
derfor afsindig meget tid på at læse alt fra fiktion til faglig litteratur.
Anne-Marie er en god kollega, et effektivt bestyrelsesmedlem, der sætter pris på at gøre en forskel for
medlemmerne. Anne-Marie er god til at reflektere over medlemmernes interesser og er derfor med til at
udgøre helheden af bestyrelsens tiltag for medlemmerne. Hun er god til at lytte og tager forslag fra andre
bestyrelsesmedlemmer op til overvejelse. Vi kan i bestyrelsen altid regne med at Anne-Marie siger sin ærlige mening om tingene.

