GLADSAXE KOMMUNE

Bestyrelsesmøde

HK Klubben

Referat af Bestyrelsesmøde 26. februar

2016 -

Dato: 29. februar 2016
Af: Lizzi Cederskjold

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

Dagsorden
1.

2.
3.

Bemærkninger og bilag

Velkommen til faglig konsulent Birthe Ahn Vi bød velkommen til Birthe og var enige om, at det
Axen fra HK-Kommunal
var rigtig rart med at få ansigter sat på.
Birthe fortalte, at hun nu har Gladsaxe som fokusområde. Hun har været faglig konsulent i HK i 16
år.
Vi skal endelig bruge hendes viden og hjælp – hvis
der er noget hun kan hjælpe med.
Valg af mødeleder
Anne-Marie
Generalforsamling den 7. marts 2016
Der er pt. 65 tilmeldte til GF.
Valg af FTR – flere emner?
Faglig konsulent Birthe Ahn Axen deltager i GF.
Beredskabskontoen – har vi styr på hvor- GF starter kl. 16 – Bestyrelsen mødes kl. 15.30 i
dan vi fremlægger det? og hvem gør
kantinen i kælderen.
Anne-Marie sender reminder ud til alle om dagen.
Der aftales dato for konstituerende møde umiddelbart efter GF.
Anne-Marie tager sig af beretningen, med baggrund i hvad vi har beskæftiget os med – vi holder
os til det nære.
Der er p.t. ikke indkommet flere forslag til FTR.
Lisbeth orienterer om Beredskabskontoen og begrunder bestyrelses forslag.
Lisbeth bestiller mad når endeligt antal er opgjort.
Lizzi indkøber Chips og diverse.
Stemmesedler og vin hentes af Anne-Marie og Lizzi
fredag eller torsdag inden GF – altså den 3. eller 4.
marts.

4.

5.

Opdatering på medlemstal og foreningens p.t. 330 medlemmer
økonomi.
Lisbeth udsender regnskabet til bestyrelsen.
Herunder regnskab til GF
HK-klubbens fremtid
Udsættes til næste møde
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Sag: 2016/02706 003
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6.

Nyvalg af TR i Jobcentret

Det er bestyrelsens ønske, at der snarest vælges en
ny TR i Jobcentret i den vakante TR-stilling.
Fra 15. marts tilføres JC ca. 25 HK´er fra ydelse og
rådighedsteam– de flytter fra Rådhuset til JC.
Dato for valghandling i JC er berammet til den 5.
april 2016
Dette meldes ud på GF under eventuelt.
Der skal laves et opslag – Anne-Marie går i gang.

Herunder klubbens fremtid.

Kommende TR i Jobcentret er født medlem af HKbestyrelsen.
7.

Evt.

8.

Næste møde

J. nr. 00.01.00A26
Sag: 2016/02706 003

HK-bestyrelsessagen i Profile under Mogens flyttes
snarest.
Måske den skal ligge under HK-postkassen.
Lisbeth kigger på det.
Indkaldes efter GF – dato er ikke fastsat da vi skal
kende bestyrelsens sammensætning.
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