HK-klubben Gladsaxe
Referent: Charlotte Lind

Referat af ordinære generalforsamling 20. februar 2019
1. Velkomst
Formand Lisbeth Hoffmann bød velkommen til 45 medlemmer samt faglig konsulent fra HK,
Birthe Ahn Axen.

2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Belinda Madsen, som blev valgt enstemmigt. Belinda konstaterede
efterfølgende, at indkaldelsen var sket rettidigt og gav derefter ordet til formanden.

3. Formandens beretning
Lisbeth berettede om sine og bestyrelsens aktiviteter i årets løb, og fortalte bl.a., at året startede
med at HK-kontoret holdt flyttedag til et rart lille kontor i Borgerservice – og blev der. Lisbeth
håber, hun vil være mere tilgængelig for jer her på Rådhuset.
Forårets overenskomstforhandlinger
Og så blev det forår – eller da foråret kom, blev OK 18 noget af en gyser – forbundene udsendte
strejkevarsel – og arbejdsgivers modtræk var lock-out. Det var noget af en udfordring, med
registrering af medlemmerne, deltagelse i demo ved forligsinstitutionen og mange andre lokale
happenings.
Med OK 18 blev det rigtig tydeligt, hvor vigtigt det er, at vi er medlemmer af den
overenskomstbærende fagforening. Kun vi medlemmer af HK ville være blevet lockoutet.
Heldigvis så nogle af vores kolleger lyset og valgte at melde sig ind i HK – og klubben har i
skrivende stund 338 medlemmer.
I 11. time blev begge parter heldigvis enige og det hele blev afblæst. Ud fra omstændighederne
fik vi et godt resultat, men det var en sej kamp for alle parter.
Organisering
I december måned forsøgte vi at gøre opmærksom på HK ved at uddele et lille stykke chokolade
og en indmeldelsesblanket til vores uorganiserede kolleger, hvor medlemmerne i stedet fik en
hel julekalender og julehilsen fra en samlet bestyrelse. Dog uden større effekt. Det bekræfter, at
det er gennem dialog, vi skaffer flere medlemmer.
BO området
Charlotte Lind blev valgt som TR i foråret og Susie fortsatte som suppleant og er på valg 13.
marts 2019. At være TR på BO området kræver sin(e) kvinde(r) og det krav arbejder Charlotte og
Susie hårdt på at indfri. Der har været en del lederskift og organisationsændringer i løbet af året,
men det begynder at gå bedre og trivslen er ved at falde på plads.

Robotics
Robotterne kommer – og de er kommet til Gladsaxe. På sigt vil det indebære, at der vil være
opgaver, vi ikke længere skal lave.
Kompetenceudviklingsplaner
Med robotterne i mente, kan det kun gentages, hvor vigtigt det er at få en
kompetenceudviklingsplan med kød på, så I fortsat kan bruges på det foranderlige
arbejdsmarked. Vær derfor opmærksom på, at I alle får en kompetenceplan til MUS.
Uddannelse er også en mulighed for højere løn. 13 af jer søgte i 2018 den kommunale
kompetencefond. Sammenholdt med, at vi er ca. 330 medlemmer, ville det være dejligt, hvis der
kommer flere ansøgninger fremadrettet.
Lønforhandling
Det har været lønforhandlet med et blandet resultat. BO forhandler lokalt, hvor Lisbeth er på
mange lokationer, hvor der ofte skal forhandles over 3 til 4 gange, før enderne mødes. Vi har for
første gang truet med at bringe en sag i HK – det virkede!
Lederne tror ikke altid, at vi skal mødes, når der siges ikke at være penge – men det fastholder vi
– og så lykkes det ofte. Der er minimum forhandlet for 650.000 kr. i 2018.
Skoleområdet
Der er sket en masse på skoleområdet. Før havde hver skole en administrativ leder og 1 eller 2
skolesekretærer. Nu skal de administrative ledere dække 2 skoler og skolesekretærerne er godt
presset. Oplever at være kommet tættere på sekretærerne som faggruppe og vi håber,
skolesekretærerne synes det samme.
Bestyrelsens arbejde
Det blev på grund af det turbulente forår kun til et socialt arrangement, som til gengæld endnu
en gang var yderst populært. Nemlig vores årlige julebanko, hvor vi var ca. 85 deltagere. Der var i
år skruet op for præmierne både i antal og størrelse, hvilket var meget populært hos deltagerne.
Bestyrelsen deltog i foråret i et såkaldt fokusforløb, der havde til formål, at bestyrelsen skulle
blive bedre til at arbejde sammen samt styrke relationen til vores faglige konsulent i HK, Birthe.
Vi har haft en dag ude af huset, for at gå i dybden med relevante områder og være sammen.
Til de normale klubbestyrelsesmøder, når vi stort set kun at tale drift og det sker jævnligt at et
medlem eller to må melde fra på grund af travlhed. En omfangsrig og sjov opgave i år var
julehilsenen til alle på HKs overenskomst. Alle i bestyrelsen tog fra, så vi fik omdelt julehilsen og
julekalender til alle medlemmerne og den lille hilsen til ikke medlemmerne, da de nu alligevel
har fingrene nede i ”kagedåsen”.
En stor tak til bestyrelsen for deres store indsats i løbet af 2018!
GDPR
Et emne, der nu fylder rigtig meget. Det viser sig, at det er meget svært ikke at lave små eller
store fejl. Gladsaxe offentliggør nu alle indberettede hændelser – heldigvis er de fleste
forholdsvis ”uskyldige”.
Afrunding
Tak til jer medlemmer for opbakningen i løbet af året. Vi håber på jeres fortsatte støtte i det
kommende år. Husk at italesætte HK i dagligdagen. Hvis det er positivt så sig det højt til jeres
kolleger (og også gerne os) og hvis der er noget, I synes, vi kan gøre bedre, så sig det til os 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

4. Kassereren aflægger regnskab
A) Lizzi Cederskjold gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
B) Gennemgang og afstemning af budget skubbes til efter pkt. 6 a, da punktet indgår i
budgettet.

5. Nedsættelse af stemmeudvalg
Birthe Ahn Axen, Helle Christensen og Tina Dahrup Razali blev valgt

6. Indkomne forslag
Bestyrelse fremsætter forslag om donation til velgørende formål
Er det i vores ånd at støtte en humanitær organisation, som Børnetelefonen under Børns vilkår?
Børnetelefonen havde sidste år 57.000 opringninger, og de løfter i stigende grad børns trivsel og
retsstilling og støtter op om FNs mål mod svigt & mobning.
Forslaget blev vedtaget med 31 stemmer. 13 stemte nej og 1 stemte blankt.

4. Kassereren gennemgår budgettet
Lizzi gennemgik budgettet, hvor de 20.000 kr. til Børns Vilkår indgår i udgiften til HK
medlemsarrangement. Budgettet blev godkendt enstemmigt.

7. Valg til bestyrelsen







Lisbeth Hoffmann blev genvalgt som FTR og formand for bestyrelsen.
Lizzi Cederskjold blev genvalgt som 2-årigt bestyrelsesmedlem.
Janni Jensen blev valgt som 2-årigt bestyrelsesmedlem.
Farrukh Shahzad blev valgt som 1-årig suppleant.
Pia Bagger og Jette Dige Larsen blev genvalgt som 1-årige revisorer.
Heidi Kragelund og Belinda Madsen blev valgt som 1-årige revisorsuppleanter.

Bestyrelsens sammensætning er herefter:
FTR Lisbeth Hoffmann, formand (på valg i 2021)
FTR-suppleant Anne-Marie Varas, næstformand (på valg i 2020)
Lizzi Cederskjold, kasserer (på valg i 2021)
Charlotte Lind, TR i BO (på valg i 2020)
Janni Jensen, hjemmesideadministrator (på valg i 2021)
Olivia Norup Jantzen, Facebook administrator (På valg i 2020)
Sussie Hansen, TR-suppleant i BO (på valg i 2019)
Farrukh Shahzad, suppleant (på valg i 2020)

8. Eventuelt – herunder lodtrækning af 5 sølvkort til Tivoli
Ikke noget til eventuelt.
Lodtrækning af 5 sølvkort til Tivoli: 48, 59, 81,45, 58
Trøstepræmier doneret af HK 72, 74, 41, 80, 64, 63, 66, 73, 56
Dirigenten takker stemmetællerne – og Lisbeth får ordet og siger:
Tak for ro, god og orden 😉
1. Marts 2019
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