Klubben i Gladsaxe
Referat af generalforsamling
Tirsdag den 25. august 2020 kl. 16:00 i store mødesal på Hovedbiblioteket
1. Velkommen
Lisbeth bød velkommen til årets, forsinkede generalforsamling og oplyste, at trods de lidt
specielle omstændigheder kunne vi konstatere at over 10% af medlemmerne var fremmødt.

Kommunaldirektør Bo Rasmussen havde takket ja, til at fortælle om sine tanker om
fremtidens administrative medarbejdere/nye tider.
Slides udsendes sammen med referatet.
Bo indledte sit oplæg, med at glæde sig over, at så mange medlemmer bar verdensmålsnålen.
Dernæst talte han om Corona og de konsekvenser, det havde haft for os som kommune og
arbejdsplads. Selvom statsministeren havde meddelt, at nu lukker vi Danmark ned, havde vi
alligevel holdt hjulene i gang. Medarbejdere som ikke kunne arbejde hjemmefra, f.eks.
pædagoger, havde budt ind med deres arbejdskraft andre steder.
Der er fortsat mange udfordringer på grund af Corona, og Bo mente ikke, at det lige var noget
der ville forsvinde i nær fremtid. Vi skal nok til at forberede os på, at der kommer en ny fremtid
med nye måder at gøre tingene på, var udsagnet.
Der bliver bl.a. behov for mere fokus på rengøring, børnefamilier vil blive ydeligere udfordret,
kommunen skal opretholde serviceniveauet og det er vigtigt at evaluere løbende og sikre at
demokratiet arbejder ind i det her.
Hjemmearbejdspladser blev debatteret, og der var flere der havde spørgsmål, bl.a. omkring
aflevering af lånte effekter fra arbejdspladsen, krav ift. arbejdsmiljøloven og udfordringer ift. at
skulle bruge egen mobil telefon under hjemmearbejde.
Spurgt til hvad der var vigtigt for HK-medlemmerne, blev der svaret at tillid er vigtig. Vi skal
som HK-medlemmer være opmærksomme på hvis vi føler, at vi bliver mødt med mistillid.
Ligeledes er det vigtigt at IT-systemer og øvrige digitale løsninger fungerer,
Bo gav udtryk for at det helt klart er en debat, der skal fortsætte, og kommunen bliver nødt til
at tænke ind i hjemmearbejdspladser i fremtiden, ikke kun på grund af Corona, men også ift.
pladsmangel på arbejdspladsen.
Bo sluttede af med at tale om vigtigheden i at være omstillingsparate, og at vi som HK-ere skal
være klar til uddannelse og øget fleksibilitet. Vi skal hele tiden have fokus på at gøre os bedre
og udvikle os. Ellers risikerer vi at sakke bagud ift. AC-erne.

Kl. 17. gik vi i gang med den ordinære GF.

2. Valg af dirigent
Jannie Jensen fra bestyrelsen blev valgt med akklamation.
Jannie kunne konstatere, at der var indkaldt til generalforsamling jf. lovgivning. Indkaldelsen
var ligeledes sket rettidigt. Endelig dagsorden blev udsendt den 17.8.2020. Enighed i salen.

3. Formandens mundtlige beretning (udsendt sammen med dagsorden)
Lisbeth fremhævede nogle enkelte punkter fra beretningen, idet tiden var knap.
Flg. Fremgik:
Der er gået mere end et år, men det er som før nævnt gr. Corona, at det ikke har været muligt
at indkalde indenfor et år.
Der er indkøbt vand og kiks/müsli barer i stedet for mad, men der er også udleveret et
gavekort til Kvickly til fremmødte medlemmer på 100 kr.
Nogle arrangementer fra det sidste 1,5 år blev fremhævet, bl.a. Wallmans, som var et
fantastisk arrangement.
3 delegerede fra bestyrelsen deltog i HK Kommunals kongres i januar måned 2019 sammen
med 350 andre delegerede på Nyborg Strand.
Der har været et par runder med uddeling af gaver til medlemmerne. I sommeren 2019 en
sommerhilsen med solcreme og en lille højtaler og senest en forsinket påskehilsen med
påskeæg og verdensmålsnål.
Lidt om fremtiden, fra den 1.9.2020 træder den nye ferielov i kraft og der er en formodning om
at det på sigt nok skal komme til at fungere.
Lisbeth talte ligeledes lidt om vores fag, det er under stadig forandring – vi må sørge for at
følge med udviklingen. Nogle af vores opgaver vil forsvinde og arbejdsgiver ønsker at vi
uddanner os. Det kunne f.eks. være kurset: Fremtidens HK´er, det er gratis og varer 3 dage.
Ønsker man at deltage, skal man gå til egen leder og forhandle om tjenestefri.
Derudover er der også Kommunom- eller diplom uddannelsen. Er man i tvivl, kan man ringe til
karrieretelefonen i HK.
Afslutningsvis præsenterede Lisbeth bestyrelsen samt vores faglige konsulent i HK Birthe Ahn
Axen
Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev godkendt ved håndsoprækning.

4. Nedsættelse af stemmeudvalg
Blev udskudt, til pkt. 7 hvis der skulle blive behov for det

5. Aflæggelse af regnskab og vedtagelse af budget
Lizzi fremlagde regnskab og budget.
Der var et enkelt spørgsmål ift. regnskabet. Posten ”øvrige udgifter” og ønske om at det
fremover bliver specificeret ud. Der ses en stor forskel på 2018 og 2019. Det blev taget til
efterretning i forhold til regnskabet for 2020.
Regnskabet godkendt ved håndsoprækning.
Budgettet godkendt ved håndsoprækning.
6. Evt. indkomne forslag – der er ikke kommet nogen

7. Valg til bestyrelsen (valgperioden er afkortet, på grund af forsinket GF)
Næstformand og suppleant for FTR (Anne-Marie Varas genopstiller)
Genvalgt for 1½ år.
Bestyrelsesmedlem for 2 år (afgang Olivia Norup Jantzen)
Anne-Stine Rossander – konsulent i Jobcentret. Valgt for 1½ år
Bestyrelsesmedlem for 1 år (afgang Lizzi Cederskjold)
Maja Busted, webmaster i Kommunikationsafdelingen valgt for ½ år
Suppleant for 1 år (afgang Farrukh Shahzad)
Jette S. Hansen, BMF, driftsafdelingen Turbinevej valgt for ½ år.
Revisorer for 1 år - Pia Bagger og Jette Dige Larsen blev genvalgt
Revisorsuppleanter for 1 år - Belinda Madsen og Heidi Kragelund blev genvalgt.
Til orientering er TR og TR-suppleant på beskæftigelsesområdet fødte medlemmer af
bestyrelsen. Charlotte Lind er medio august 2020 genvalgt for en 2-årig periode.
8. OK 21 – har vi forslag til krav, der skal stilles ved forhandlingerne til foråret 2021.
Hvad synes vi der skal indgå i den nye OK-21? Indsendelsesfrist er 11/9.
Slides bliver udsendt sammen med referatet
Birthe fra HK informerede lidt om den kommende overenskomst og Birthe meddelte, at HK en
af de nærmeste dage vil fremsende en mail til medlemmerne med en opfordring om at komme
med tilkendegivelser og ønsker ift. OK 21. Hvad tænker vi som medlemmer der er vigtigt at få
med i forhandlingerne.

9. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet, hvorefter der blev trukket lod om 6 gavekort a 500 kr.
Formanden sluttede af med at takke dirigenten og de afgående bestyrelsesmedlemmer for
deres indsats.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 18.10.
Den nye bestyrelse består herefter af:
Lisbeth Hoffmann, Formand og Fællestillidsrepræsentant (på valg i 2021)
Anne-Marie Varas, næstformand og suppleant for Lisbeth (på valg i 2022)
Charlotte Varas, tillidsrepræsentant på BO området. (på valg i 2022)
Janni Jensen, bestyrelsesmedlem (på valg i 2021)
Anne-Stine Rossander, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
Maya Busted, bestyrelsesmedlem (på valg i 2021)
Susie Hansen, suppleant for Charlotte Lind (på valg i 2021)
Jette S. Hansen, suppleant (på valg i 2021)
Referent Susie Hansen

