HK nyhedsbrev nov. 2020
Deltag i virtuelt julebanko den 24. november 2020 kl. 16.00.

Når det nu ikke er muligt at mødes A til A, har vi i klubbestyrelsen besluttet, at vi vil afholde julebanko virtuelt via
Teams. Vi synes det skal prøves af, selv om vi ingen erfaring har med det �

Tilmelding skal ske via klubbens hjemmeside https://www.hkgladsaxe.dk/ fra torsdag den 5. november til og
med onsdag den 18. november. Nærmere information vil herefter tilgå deltagerne. Præmierne vil bestå af digitale gavekort. Bemærk at der er et max. på antal deltagere, så ”først til mølle princippet” gælder. Vi håber at se
mange af jer.

Der har været afholdt lønforhandlinger på flere
områder i løbet af september/oktober og flere
er enten allerede skemasat eller i pipeline. Forhandlingerne foregår både via Teams og som A
til A. Den store forhandling I BMF, hvor alle organisationer forhandler samlet blev udskudt i
foråret, og den har vi da heldigvis nået at gennemføre som A til A forhandling. Der er emner,
der er bedst at tale om A til A.

Klubbestyrelsen har afholde konstituerende møde på
Teams og vovede at tage på et bestyrelsesdøgn 9. til 10.
oktober på HKs kursusejendom Klinten i Rødvig på
Stevns, hvor vi talte om mangt og meget herunder sociale arrangementer som bl. a. julebanko.
Med de nye Coronarestriktioner må vi nok erkende at
bestyrelsesarbejdet igen/fortsat bliver virtuelt og at sociale arrangementer kun kan være virtuelle indtil videre.

Overenskomstprocessen er gået i gang. HK kommunal Hovedstaden har sendt sine forslag til forbundet og alle
de forslag der har blev indsendt, er gennemgået, sorteret og udvalgt. Forbundet er nu i gang med at vurdere,
hvilke områder, der skal prioriteres. Det siger sig selv, at det bliver en anderledes forhandling denne gang,
med mange offentlige hjælpepakker og fortsat udsigt til restriktioner. Personligt krydser jeg fingre for gode
resultater som tidligere, men er indstillet på at resultaterne vil bære præg af verdensbilledet, som det er p.t.
Præsentation af klubbens nye kasserer Jette S. Hansen.
Jette blev valgt ind i klubbestyrelsen på generalforsamlingen den 25. august og påtog
sig kassereropgaven på det efterfølgende konstitueringsmøde. Hun arbejder til daglig i BMFs driftsafdeling som ligger på Turbinevej 12 lige ved genbrugsstationen og
har været i Gladsaxe kommune i mange år. Hun fortæller at hendes faglige opgaver
er meget alsidige og spænder bredt fra økonomi til administration mv. Hun er glad
for opgaverne og også glad for sin arbejdsplads som hele tiden er i udvikling.
Lige nu er hun i gang med at sætte sig ind i opgaven og få adgang til vores bankkonto, det er en større proces i vore dage blandt andet på grund af hvidvaskningsregler.
Jette er 63 år, men alder er jo bare et tal på et stykke papir � Hun er gift og har 2 voksne børn, som for
længst er flyttet fra reden og så har hun 2 guldklumper (børnebørnene) på henholdsvis 12 og 2 år.
Jette glæder sig til kassereropgaven og den øvrige klubbestyrelse glæder sig til det fremtidige samarbejde.
Hun kan kontaktes på TMFJHA@gladsaxe.dk eller tlf. 3957 6648.

Lønstigninger pr. 1. oktober
Den sidste OK aftalte automatiske procentstigning er slået igennem pr. 1. oktober 2020. Det vil fremgå af din lønseddel for oktober måned.

