GLADSAXE KOMMUNE
HK-Klubben

Referat

Dagsorden til HK bestyrelsesmøde 19. juni 2015

Dato: 2. juli 2015
Af: Lizzi

Mødedeltagere: Mogens, Anne-Marie, Lisbeth, Leif og Lizzi
Afbud

Mogens og Åse

Ikke mødt:

Sabine

Dagsorden

Bemærkninger og bilag

1.

Valg af mødeleder

Leif

2.

Referat fra sidste møde

3.

Godkendt – Fra næste møde vedtog vi at dette punkt
ikke behøves. Referaterne sendes ud til godkendelse
efter møderne og dette er nok.
Hængekøjen – besigtigelsen 21. Punktet er udsat til næste møde, idet vi mangler et notat som Mogens sender ud nu.
maj 2015
Der sendes også billeder til alle.

4.

Sygefraværssamtaler

5.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder Det er blev vedtaget at mødeindkaldelser foregår via
vores kalender system og kun igennem dette.
Mogens finder datoer for resten af året, finder lokaler
og booker os alle. Hvis man kan, så møder man op og
kan man ikke, så meldes der afbud/af i kalenderen.
Mere end 3 afbud så nyt møde.
4 = beslutningsdygtig.
Mogens handler på dette.
Referater på hjemmeside
Referaterne skal på hjemmesiden så snart de er godkendt.
Mogens lægger indtil videre disse op eller spørger om
hjælp fra bestyrelsesmedlemmerne. Leif og Lizzi læres
op i dette og agere fremover på denne opgave når Mogens giver rettighederne til dem.

6.

7.

Kommunikation i bestyrelsen
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Udsættes til næste møde.

Mails kommunikation duer ikke hvis der ikke svares!
Ved debatter – tilfør nyt – hvis ikke, så ikke flere mails
og dermed ”tie”
Tænk lidt selvdisciplin. Er det vigtigt for sagen lige nu?
Eller kan det vente til næste bestyrelsesmøde?
Mogens kan stoppe mail diskussioner.
Hvis ja, så sæt det på dagsordenen eller bed Mogens
sætte det på til næste møde.
Der laves flere mapper/sager i Profil under HK Bestyrelsesarbejde, således der ryddes op i gamle referater.
Mogens gør dette, da mappen ligger under hans navn.
Mogens skal huske at bruge bestyrelsen noget mere

og bede om hjælp hvis der er behov.

8.

Nyt fra formanden

9

Eventuelt

Der laves nye skabeloner til kommende bestyrelsesmøder når alle datoerne er meldt ud. Anne-Marie laver
dagsorden til næste gang og 3 måneder frem.
Mogens orienterede om situationen i Jobcentret.
Der er nok at se til p.t. Mange opsigelser fra kollegaernes side.
Sabine er desværre sygemeldt og Mogens bliver brugt i
sager der også.
Hvis Mogens skal tage mere over på Jobcentret, så
skal han frikøbes mere tid. Mogens tager fat om dette
af de respektive korrekte kanaler.
Der har været indbrud på kontoret, men der er ikke
stjålet noget.
Mogens orienterede om Erfa møde i HK og vi er blevet
spurgt om vi vil deltage i et løneftersyn.
Vi takker nej til dette – der er nok at gøre her i Gladsaxe.
Der kommer snarest et nyt mobil nr. til Mogens.
Mogens informerede om, at de lokale lønforhandlinger
som er i gang.
Mogens indkøber og overdrager en gave til
Janni for hendes arbejde i bestyrelsen. Der lægges et
ligge kort ved.
Hængekøjen – vi skal i uge 36 – have et helt møde
udelukkende om hængekøjen. Fokus på denne.
Lisbeth orienterede om, at Brian er i gang med male
entre og lægge nye gulve i entre og soveværelse. Lisbeth har opsat og malet nyt hegn og soklen på terrassen er renset og malet.
Der har været indbrud igen – græsslåmaskinen stjålet.
Men vi tror forsikringen dækker.
Minikursus i brugen af ProFile samt Wordfunktionerne
”vis ændringer”. Vi drøftede om der er behov – Lisbeth
vil gerne lære fra sig omkring Profil. Leif og Lizzi er
interesserede.
Møderække – Mogens indkalder via kalenderen:
Uge 36 Hængekøjen.
24. september
22. oktober
19. november
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