GLADSAXE KOMMUNE
HK-Klubben

Referat

Referat af bestyrelsesmøde 21. april 2015

Dato: 21. april 2015
Af: Anne-Marie Varas

Mødedeltagere: Mogens Sørensen, Lisbeth Hoffmann, Leif Jørgensen og Anne-Marie Varas
Afbud: Åse Jakobsen, Morten JC Carlsen Lizzi Cederskjold
Ikke mødt: Sabine Yndgaard

Dagsorden

Bemærkninger og bilag

1.

Valg af mødeleder

Ingen valgt.

2.

Referat fra sidste møde

Godkendt.

3.

Generalforsamlingen 2015

Vi skal huske at få referatet på hjemmesiden.
Der var ikke mange medlemmer, der deltog. Det kan
skyldes de tre ekstraordinære generalforsamlinger inden for det sidste halve år.

4.

Hængekøjen

Hængekøjens fremtid blev drøftet.
Der er lavet et professionelt huseftersyn på Hængekøjen. Der var et par anmærkninger til nogle ting, der skal
laves. Det er de samme ting, som vi godt vidste og
konklusionen er at huset er sundt og at der ikke nogen
bygningsmæssige meget kritiske punkter.
Lisbeth foreslog at følgende blev udbedret med det
samme. Hegn om terrassen, maling af bordsæt på terrassen, udskiftning af rådne brædder på facaden, udskiftning af gulve i soveværelse og entre, samt maling
af begge rum, udskiftning af tagpropper og radiatorer.
Med ovenstående arbejder vil de anmærkning, huseftersynet har givet anledning til, også blive udbedret.
Det blev besluttet at reklamere mere for at alle kan leje
Hængekøjen.
Leif kontakter Broens redaktion.
Mogens kontakter Kommunikation og de andre TR.
Alle medlemmer har modtaget mails vedr. mulighed for
leje af Hængekøjen og der er også sendt ud til HK seniorklubben.
Det blev samtidig besluttet at bestyrelsen besigtiger
Hængekøjen 21. maj kl. 13.00.
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5.

Ny bestyrelsesmøder

6.

Meddelelser

Mogens uddelte et dokument, med forslag til kommende bestyrelsesmøder.
Mogens sender dokumentet ud til hele bestyrelsen efter mødet.
Mogens orienterede generelt om aktuelle HK sager.
Mogens ønsker at lave forhåndsaftaler omkring de betingelser der skal til for at udløse funktionsløn og kvalifikationsløn.
Derudover har Mogens været i dialog med Peter Michelsen, Faglig konsulen fra HK Hovedstaden, om
hvordan vi kan gå til opgaven med at justere vores vedtægter.
Mogens orienterede om at Jobcenteret, inden længe,
vil modtage et påbud fra Arbejdstilsynet vedr. socialfagligt belastede arbejdsmiljø – der er her tale om det psykiske arbejdsmiljø. Jobcenteret får et halvt år til at rette
det op.

7.

Evt.

Mogens omtalte aftalen om fleksibel arbejdstid. Der er
flere, der på det sidste, har spurgt ind til den.
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.
Anne-Marie omtalte sygefraværssamtaler. Både Morgens og Anne-Marie oplever at sygefraværssamtaler
ikke bliver brugt til det formål, der er hensigten med
dem.
Punkt tages op på næste bestyrelsesmøde.
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