HK nyhedsbrev december 2019
Kommende arrangementer – sæt kryds i din kalender allerede nu.
11. marts 2020
17. marts 2020
Foråret 2020

Generalforsamling i HK kommunal Hovedstaden
Generalforsamling i HK Gladsaxe
Fagligt arrangement med besøg fra Sampension

Glædelig jul og godt nytår.
Julen nærmer sig med hastige skridt og ligeså en
hårdt tiltrængt juleferie. Efteråret har været
usædvanligt travlt i TR regi. Lønforhandlinger,
personsager, rådgivning og kurser har slugt
mange af døgnets timer og er grunden til at der
har været radiotavshed på nyhedsbrevsfronten.
Jeg håber, at vi med dette nyhedsbrev kan nå at
ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt
nytår inden I går på juleferie.

I september 2019 var mange af os en tur i Wallmans.
Det var en fantastisk aften og dejligt at være sammen
med så mange gode kolleger.
I september var vi en del, der talte om den nye ferielov
og Janni Jensen, Charlotte Lind og Lisbeth Hoffmann
blev valgt til at deltage i HK Kommunals kongres i slutningen af januar 2020. Her i december havde vi vanen
tro vores julebanko. BankoLizzi havde sørget for mange
fine gavekort, kæmpechokolader mv. Mange gik derfra
med lommerne fulde og andre måtte sande at det ikke
lige var deres heldige aften. Men det lød som om, at alle
hyggede sig og fik et godt grin.
Lisbeth vil fortsætte med at invitere sig til lønforhandlinger i løbet af foråret, desværre er der fortsat ledere, der
ikke har forstået at de også har et ansvar for at tage initiativ til forhandling. Charlotte har afsluttet BO-området
Det har i 2019 været sværere at få forhandlet varige lønstigninger. Det begynder at sætte spor, at alle skal bidrage til at skabe et råderum til nye tiltag i budgetterne.

I præsentationen af bestyrelsen mangler vi Olivia og Farrukh.

Olivia blev efter sin elevtid ansat som personaleadministrativ medarbejder i SSF i Administration
og Udvikling. Olivia sætter pris på at kunne udvikle sig i sit arbejde og at føle sig udfordret og påbegyndte da
også kommunomuddannelsen i aug./sept. Privat bor hun sammen med sin kæreste, som hun netop har købt
hus sammen med i Slangerup. Hun glæder sig til at flytte i det nye år. Olivia er med til at arrangere klubbens
sociale arrangementer.

Farrukh er ansat i Kommunens Kontrolgruppe (socialbedrageri). Nogen kalder dem dyneløftere,
de foretrækker dog selv at blive kaldt kommunens hemmelige agenter. Farrukh er ny i klassen forhold til
HK- bestyrelsen og er med i arrangementsgruppen, som arrangerer de forskellige sociale tiltag.
Farrukh er uddannet Datamatiker og har været ansat i kommunen siden 2007. Han er nyvalgt AMR i SSF
SUSØ og Borgerservice og han er formand for Gladsaxe Kommunes Integrationsråd. Farrukh bor i Søborg
Opfordre medlemmerne til at tage kontakt, hvis de indkaldes til en tjenstlig samtale. Det er altid en god ide at
sammen med Mamoona og deres 3 børn. I sin sparsomme fritid løber han gerne en lang tur rundt om
have et par ekstra ører med – kan også være en anden end TR. Det er en af fordelene for et medlem.
Utterslevmose.

