GLADSAXE KOMMUNE

REFERAT

HK-Klubben
Referat af Ekstraordinærer Generalforsamling
27.01.2015 - Valg af FTR for 1 år

Dato: 28. januar 2015
Af: Lizzi Cederskjold

Dagsorden

Bemærkninger og bilag

Velkomst

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen til
alle fremmødte.

1.

Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Belinda Madsen – hun blev
valgt.
Belinda konstaterede, at den Ekstraordinære Generalforsamling er lovlig indkaldt og formalia er overholdt.

2.

Information v/formand for HK-

Winnie forklarede om den specielle situation og baggrunden for at vores klub er kommet i denne, således
at vi må ud i at vælge en ny FTR midt i en periode.

Kommunal Winnie Axelsen

Winnie gav en god og informativ information og oplyste
at de ved de igangværende overenskomstforhandlinger, vil arbejde på at få overenskomsten ændret, så det
ikke vil ske fremover.
3.

Valg for 1 år ny
Fællestillidsrepræsentant
a) Præsentation af kandidaterne
b) Valg af stemmeudvalg
c) Afstemning og resultat

Belinda Madsen gav ordet til de to kandidater
a) Sabine og Mogens holdt 2 korte præsentationer
af deres kandidatur og der var et enkelt
spørgsmål fra salen.
Der var ikke flere kandidater.
b) Pia Bagger, Grete Hovmark og Belinda Madsen.
c) Der er 57 stemmeberettigede til stede. Skriftlig
afstemning fandt sted.
Vores nye FTR hedder
Mogens Sørensen, Jobcenter Gladsaxe
Mogens fik 47 stemmer
Sabine 9
Blank 1
Vores nye FTR Mogens Sørensen takkede for valget
og den tillid vi viser ham.
Han vil kaste sig over opgaven og forsøge hurtigt at
komme rundt til alle.
Han ved hvor han kan hente hjælp i starten og vil helt
sikkert trække på dette.

J. nr. 00.01.00A26
Sag: 2011/05601 080

4.

Eventuelt og afslutning

Anne-Marie Varas afsluttede med at takke Winnie og
Peter for deres fremmøde.
Anne-Marie gjorde desuden opmærksom på, at der
pga. denne specielle afsked og afslutning vil blive afholdt en lille afskedsreception for den tidligere formand
Kim Erik Steenbrandt.
Tirsdag den 17. februar kl. 14.30
Den ekstraordinære Generalforsamling sluttede i god
ro og orden.
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