GLADSAXE KOMMUNE

REFERAT

HK-Klubben

Referat af Generalforsamling 23. marts 2015

Dato: 1. april 2015
Af: Lizzi Cederskjold

Fremmøde 24 medlemmer

Dagsorden

Bemærkninger og bilag

1

Velkomst

Mogens Sørensen bød velkommen til vores Generalforsamling.

2.

Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Morten Carlsen fra Ungeenheden og der var ingen indvendinger til dette.
Morten takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen er lovlig indkaldt på den måde at indkaldelsen har ligget på hjemmesiden til tiden og formalia
er overholdt den vej over.
På grund af en mail fejl har alle først fået indkaldelsen
efterfølgende.

3

Beretning

Mogens Sørensen aflagde beretning for året som er
gået.
Han påpegede, at det jo var en lidt sjov måde at skulle
aflægge beretning, idet han jo reelt lige netop er blevet
valgt på den ekstra Generalforsamling og jo reelt ikke
har været meget med.
Med hjælp fra Kim, referater og bestyrelse er det alligevel lykkedes at stykke en beretning sammen.
Et emne som jo virkelig har taget tid har været Hængekøjen. For ganske nyligt har vi haft en byggesagkyndig
ude og lave en plan for hvad der trænger meget og
hvad der bør laves på længere sigt.
Beretningen ligger på hjemmesiden.
Efter beretningen var der debat omkring det, om det
nytter at være en del af en fagforening. Et medlem var
bekymret for om det overhovedet gav noget som helst.
Medlemmet mente at når holdningen i ledelsen var
som f.eks. her i ”Kim” sagen – så kan ledelsen jo sige
”no go” i alle sager, hvis det passer dem. D.v.s. hvad er
styrken overhovedet ved at være i HK.
Afslutningen med Kim er ikke set endnu – der er opmand på og ender med en voldgiftssag.
Mogens forklarede omkring protokollatet og overenskomsten. Protokollatet er der stadig og det er ikke den
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sidste sag vi har set med denne automatik.

4.

Regnskab

Endvidere håber han at Tillidsmandssystemet som vi
kender det, kan blive stærkere og at det er det vi skal
arbejde for.
Mogens takkede for den tillid som klubben har vist ham
og lover at arbejde målrettet og flittigt for klubben.
Kasserer Lisbeth Hoffmann gennemgik regnskabet og
fremlagde budget for næste år.
Regnskabet – link til dette – eller scannes ind ??Regnskabet ligger på hjemmesiden.
P.t. er vi 331 HK-medlemmer i Kommunen med en
organisationsprocent på ca. 50-52 %
Under budgettet blev der debatteret lidt i forhold til
hvad og hvor meget vi skal/vil ofre på Hængekøjen.
Bestyrelsen vil tage emnet på, på førstkommende bestyrelsesmøde.
Et medlem var glad for at hører, at sommerhuset ikke
var ved at falde fra hinanden og at bestyrelsen tager
stilling til hvad vi vil få prioriteret.
Budgettet blev godkendt og regnskabet taget til efterretning.

5.

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag.

6.

Valg af stemmetæller

Vi blev enige om, at afstemningen kan foretages ved
håndsoprækning.
HVIS der bliver brug for stemmeudvalg, så stiller Bettina Jantzen og Barbara op til dette.

Valg
a) Næstformand

a) Anne Marie Varas stiller op igen som næstformand – hun deltog ikke på GF (p.g.a. sygdom i
familien) Anne Marie blev valgt uden modkandidat.

b) 2 bestyrelsesmedlem-

b) Aase Jakobsen blev genvalgt

mer
Lizzi Cederskjold blev valgt

Aase Jakobsen (modtager genvalg) og
Jannie Jensen (modtager ikke genvalg)
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c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer

c) Morten Carlsen, blev valgt
Der var ikke flere emner til suppleant posten –
derfor blev der kun valgt en person.
d) Peter Riedel samt Jim Nielsen blev begge genvalgt.

e) 2 revisorsuppleanter
e) Niels Ole Jensen og Pia Bagger blev valgt som
revisor suppleanter.

8.

Eventuelt og afslutning

Mogens vil gerne slå et slag for, at vi er med til at få
stemmeprocenten for overenskomsten op.
Der bliver – hvis vi får lov – to dage efter påske hvor
der kommer 3 repræsentanter fra HK og deler morgenbrød ud på Rådhuset. Det bliver den 7. og 8. april.
Der vil om eftermiddagen blive drøftet overenskomst på
medlemsmøder.
Mogens plan er desuden, at komme ud og besøge
medlemmer i alle kroge af kommunen snarest muligt.
13. april 2015 går lønforhandlingerne om lokalløn i
gang.
Det er tanken, at vi måske skal til at kigge mere på
”personlig løn” og dermed kan kigge på andre og mere
”bløde” parametre eller særlige indsatser over en periode.
Fra salen blev det bemærket, at man f.eks. på Idrætsområdet allerede kører med Personlig løn og netop
kigger på de bløde ting, fleksibilitet, ansvarsbevisthed,
prioritering m.m. efter fastlagte parametre. På denne
måde kan der foretages en vurdering løbende over året
- hvad har man scoret og hvor kan man rykke.
Der blev fra salen forespurgt , om man på vores hjemmeside kan notere når en HK-kollega har jubilæum.
Det er trist når en kollega ikke bliver fejret, fordi det
ikke er kendt, at der er jubilæum.
Lønmæssigt er det i orden – pgl. som har jubilæum får
sin gratiale.
OG derudover om klubben kan få indflydelse på karakteren af receptioner.
Der er lavet et oplæg til hvordan karakteren kan være,
men der er ikke sket noget.
Måske klubben kan kontakte Jesper Rysgaard og høre
til hvor langt oplægget er.
Mogens opfordrede til, at vi alle skal huske at stemme
omkring overenskomsten. Frist 9. april 2015. Nem net-
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løsning – via hjemmesiden og Mit HK.
Reminder til alle medlemmer sendes ud.
Afslutningsvis takkede Mogens Jannie Jensen for sit
virke i bestyrelsen. Der vil tilflyde hende en lille gave
lige om lidt.
Mogens takkede Morten for jobbet som dirigent og
Morten sluttede af med at afslutte GF.
Herefter var der sandwich og drikkelse til alle.
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