HK nyhedsbrev juni2019
Kommende arrangementer – sæt kryds i din kalender allerede nu.
6. september 2019
10. september 2019
Nov/dec. 2019

Wahlmans (Du kan nå det endnu – tilmeld dig via klubbens hjemmeside.)
Medlemsmøde (valg til kongres 2020, nye ferieregler og kend din lønseddel.)
Julebanko

Siden sidst
Nyt job eller ny leder?
Kontakt meget gerne Lisbeth Hoffmann eller
Charlotte Lind, hvis din arbejdsplads/du har fået
en ny leder, så vi har mulighed for at skabe relationer til nye ledere, det er godt, når vi senere
forhandle f.eks. løn.
Hvis du har sagt din stilling op, hører vi også meget gerne fra dig. Det hjælper os til at have fingeren på pulsen.

Lønforhandlinger I BMF og SKOHR er afsluttet for denne
gang. Begge steder forhandlede alle TR-ere samtidigt på
HKs foranledning. Det var en god og interessant proces. I
BMF var det helt sikkert årsag til, at vi samlet fik en
større lønsum at forhandle om, selv om ikke alle kunne
få.
Susie Hansen blev i april genvalgt som suppleant på BO
området.
17 medlemmer deltog i medlemsarrangementet den 8.
maj med John Harmsen. Ærgerligt at ikke flere havde tid,
lyst og lejlighed til at deltage.

Præsentation af klubbens kasserer:
Lizzi Cederskjold har været med i klubbestyrelsen i ca. 8 år og overtog kassererjobbet for et års tid siden.
Lizzi er uddannet i Århus kommune i 1983. Hun landede i Gladsaxe Kommune i 2009,
hvor hun startede som sagsbehandler ved Team Pension. I 2016 skiftede Lizzi pensionsområdet ud med Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter (GPV) i Børne- og Kulturforvaltningen. Her fungerer hun som administrativ ankerperson med arbejdsopgaver
som bl.a. bogføring, personale, kursussekretær, receptionist, kalenderhaj, kursusadministrator og meget andet. Lizzi elsker at servicere kursisterne på GPV og elsker at
ikke to dage er ens. Hun elsker udfordringer og er for det meste i godt humør.
Lizzi bor i Lynge syd for Hillerød med sin mand John og sønnen Christian på 19 år. Fritiden bruges på familie
og venner og så spiller Lizzi Eufonium i Sjællands Politiorkester. Lizzi forhandler også Tupperware på fritidsniveau og går meget op i Stop Madspild i tråd med bl.a. FNs Verdensmål.
Lizzi siger ofte sin mening og tager gerne arbejdshandskerne på, hun er da også klubbens primus motor og
gavenisse til klubbens årlige julebanko.
Lizzi ser mega gerne at klubben får flere medlemmer, så vi er flere, der kan stå sammen om udfordringerne,
det giver at være HK’er på en innovativ arbejdsplads som Gladsaxe Kommune.
Lizzi kan kontaktes på LICEKI@gladsaxe.dk eller tlf. 3957 6281.

Lønstigninger pr. 1. april
Der er ikke sket ingen automatiske procentstigninger pr. ¼-19, det sker først pr. 1/10-19.
Hvis du var indplaceret på grundløn 19, 21, 27 eller 30 inden 1. april er du steget et trin. Til gengæld har du mistet,
det såkaldte ”grundlønstillæg”. Det svarer til at du netto er steget ½ trin.

