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SÅDAN VÆLGER HK NORDJYLLAND
/ Repræsentantskabet er HK Nordjyllands
øverste myndighed. Deltagerne i den årlige
repræsentantskabsgeneralforsamling er valgt af
medlemmerne på generalforsamlinger i de fire
faglige afdelingssektorer: HK Handel, HK Privat,
HK Stat og HK Kommunal.
/ Repræsentantskabet vælger i lige år afdelin
gens formand.
/ Ud over fællesformanden består afdelings
bestyrelsen af formændene for de faglige afde
lingssektorer, HK Ungdom og lokalrådene.
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/ Formændene for de faglige sektorer vælges i
lige år af medlemmerne på generalforsamlinger.
/ Formændene for lokalrådene vælges i ulige
år af medlemmerne på generalforsamlinger
i lokalområderne. Her vælges også hvert år
lokalrådene.
/ Bestyrelsesmedlemmer til afdelingssek
torerne vælges på årlige generalforsamlinger i
lokalområder og sektorer.
/ Medlemmerne af HK Ungdom vælger hvert år
formand og bestyrelse på et årsmøde.

DEN ENKELTE
STYRKES AF
FÆLLESSKABET
HK’erne er forskellige. Vi har forskellige uddannel
ser, fag og job. Vi arbejder på store og små arbejds
pladser samtidig med, at vi har forskellige arbejds
givere. Nogle har job i private virksomheder - andre
i det offentlige. Nogle af os søger job, og nogle
uddanner sig...

løsninger. Gennem aftaler med arbejdsgiverne
sikres ordnede løn- og arbejdsforhold.

HK er rammen om tusindvis af forskellige medlem
mer med forskellige ønsker og behov. Derfor giver
HK sine medlemmer individuelle tilbud afhængig
af, hvor de befinder sig i arbejdslivet: Rådgivning
om løn og arbejde, hjælp til at planlægge karriere
og uddannelse, hjælp til jobsøgning - og hjælp samt
støtte, hvis arbejdslivet gør ondt.

Uden det faglige fællesskab måtte vi hver især selv
klare paragrafferne. Fællesskabet styrker den en
kelte, som det er udtrykt i HK’s slogan:

På arbejdspladsen hjælper HK kolleger, tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter, kontaktpersoner,
klubber og faglige netværk med at udvikle lokale

Indsatsen er med til at skabe tidssvarende uddan
nelse, og opkvalificering styrker HK’s faglige fæl
lesskab for det enkelte medlem.

Sammen er du stærkere!
I dette hæfte præsenterer vi HK Nordjyllands
organisation - rammen om den gode faglige
indsats i medlemmernes tjeneste.
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REPRÆSENTANTSKABET
- FAGFORENINGENS HØJESTE MYNDIGHED

Repræsentantskabet er toppen
af den pyramide, der udgør HK
Nordjyllands organisation.
Repræsentantskabets 141 med
lemmer er fagforeningens øverste
myndighed og mødes til gener
alforsamling én gang om året inden udgangen af april måned.
På generalforsamlingen vurderer
repræsentantskabet afdelingens
arbejde i det foregående år og
lægger linierne for den videre
indsats, godkender regnskabet,
tager stilling til forslag fra med
lemmerne og behandler eventu
elle forslag, der skal bæres videre
til kongressen i HK Danmark.
Det er også repræsentantskabet,
der i lige år vælger HK Nordjyl
lands afdelingsformand for to år
ad gangen.
Medlemmerne af repræsentant
skabet er valgt af HK-medlem
merne på generalforsamlinger i
de fire faglige sektorer. Det sker
efter en fordelingsnøgle, der
tager højde for sektorernes med
lemstal. På den måde afspejler
repræsentantskabet fordelingen
af medlemmerne i afdelingen.
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AFDELINGSBESTYRELSEN
- HK NORDJYLLANDS VALGTE LEDELSE

Afdelingsbestyrelsen tager beslutninger om HK
Nordjyllands drift og indsats på de mange forskel
lige områder, der skal varetages af en moderne
fagforening.
Bestyrelsen er således ansvarlig for fagforeningens
økonomi og administration. Den skal sikre, at de
nødvendige midler til god medlemsservice er tilst
ede, at der er det nødvendige antal medarbejdere
til at betjene medlemmerne, og at der er midler til
aktiviteter i afdeling, sektorer, HK Ungdom, lokalråd
og klubber.
Den daglige ledelse af HK Nordjyllands admini
stration har bestyrelsen lagt i hænderne på en kon
torchef, driftschef og en sektorchef. Sammen udgør
de den administrative ledelse og kontorchefen
deltager i bestyrelsens arbejde uden stemmeret.

Ud over at sikre rammerne for fagforeningens drift,
diskuterer bestyrelsen også indsatsen omkring
arbejdsmarkedspolitik og ledighed, uddannelse,
arbejdsmiljø, agitation og samarbejdet med andre
organisationer og institutioner. Bestyrelsen tager
også mere principielle debatter og fastlægger fag
foreningens holdning til forskellige aktuelle emner.
Afdelingsbestyrelsen mødes som udgangspunkt
minimum seks gange årligt; hyppigere, hvis der er
behov for det.
Ud over afdelingsformanden, der er valgt af
repræsentantskabet, består bestyrelsen af sektor
formænd, lokalrådsformænd og ungdomsformand,
der alle er valgt af medlemmerne på generalfor
samling i hver deres gren af organisationen.

Kirsten Estrup Madsen
Afdelingsformand
3031 8214
20km@hk.dk

Christina Madsen
Kristiansen
Afdelingssektorform.
HK Privat Nordjylland
2098 9191
20chk@hk.dk

Jon Harild
Afdelingssektorform.
HK Handel Nordjylland
2678 8783
20joh@hk.dk

Katharina Antonsen
Afdelingssektorform.
HK Kommunal Nordj.
2482 0020
20kha@hk.dk

Pia Quist Degn
Lokalrådsformand
Vendsyssel
3170 6096
20pqd@hk.dk

Peter Skriver Nielsen
Lokalrådsformand
Thisted
6165 5902
20pn@hk.dk

Nanna Sahl
Lokalrådsformand
Mariagerfj.-V.himmerl.
4021 2956
20nsa@hk.dk

Martin Nymann
Formand,
HK Ungdom Nordjylland
2763 6702
20man@hk.dk

Jonna Vestergaard
Afdelingssektorform.
HK Stat Nordjylland
2084 9471
20jov@hk.dk
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HK HANDEL NORDJYLLAND
- FAGLIG SEKTOR FOR HK’ERE I HANDELSVIRKSOMHEDER

HK Handel Nordjylland organiserer omkring
5.100 HK-medlemmer indenfor butik, kontor og
lager i handelsbranchen.
HK Handel Nordjylland holder generalforsam
ling hver år inden udgangen af marts. I lige år
vælger generalforsamlingen formand for to
år, mens bestyrelsens medlemmer er valgt i
lokalområderne eller på sektorgeneralforsam
lingen.
Formanden er automatisk medlem af HK
Nordjyllands afdelingsbestyrelse og HK’s ho
vedbestyrelse.
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Formand: Jon Harild
Næstformand: Tina Falk Mathiesen
Bestyrelse: Helle Diana Sahl Nielsen, Fred
erikke Thoft, Helle Kaas Mortensen, André
Osnes, Bjarne Wammen, Anita Gyldendahl
Jensen, Mads Dam Sørensen
Suppleant: Anja Stensgaard Laursen

HK PRIVAT NORDJYLLAND
- FAGLIG SEKTOR FOR HK’ERE I PRIVATE VIRKSOMHEDER

HK Privat er den største faglige sektor i HK
Nordjylland med knap 8.300 medlemmer og
organiserer alle privatansatte HK’ere minus
butiks- og lagerområdet.

Formand: Christina Madsen Kristiansen
Næstformand: Nina Møller Heidelbach

HK Privat Nordjylland holder generalforsamling
hver år inden udgangen af marts. I lige år vælg
er generalforsamlingen formand for to år, mens
bestyrelsens medlemmer er valgt i lokalom
råderne eller på sektorgeneralforsamlingen.

Bestyrelse: Lars Hedelund, Ina Bergen,
Lone Lundgaard Jacobsen, Jorna Tilsted Ben
netsen, Mette Licht, Jens Olof Andersen, Pia
Anita Qvist Degn

Formanden er automatisk medlem af HK
Nordjyllands afdelingsbestyrelse og HK’s ho
vedbestyrelse.

Observatør: Claus Gade Hansen, Dorthe Chris
tiansen
Ungdomsudvalgsrepræsentant: Martin Ny
mann
Suppleant: Henrik Røn Pedersen, Martin
Mellergaard Sørensen
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HK KOMMUNAL NORDJYLLAND
- FAGLIG SEKTOR FOR HK’ERE I KOMMUNER OG REGION

HK Kommunal er HK Nordjyllands næststørste
sektor med knap 7.000 medlemmer i kommuner
og Region Nordjylland.
HK Kommunal Nordjylland holder generalfor
samling hver år inden udgangen af marts. I lige
år vælger generalforsamlingen formand for to
år, mens bestyrelsens medlemmer er valgt i
kommuner og regionen.
Formanden er automatisk medlem af HK
Nordjyllands afdelingsbestyrelse og HK’s ho
vedbestyrelse.

Formand: Katharina Hauge Antonsen
Næstformand: Susanne Thorsø
Bestyrelse: Lone Nedergaard Clausen, Jette
Kragbæk, Tom Muurmand, Trine Helene von
der Hude, Vibeke Brunsgaard Lydersen, Lene
Hjølund Jensen, Dorte Søe, Per Pallisgaard
Støve, Jesper Øgaard Andreasen, Christina
Kaas Larsen, Inger Elsebeth Larsen, Eva Jør
gensen, Gitte Kramer, Kirsten Holst Sørensen
Suppleanter: Hanne Poder Nielsen, Mary
Nishanthi Anton, Heidi Vestergaard Stokbro,
Mariane Bundgaard Eduardsen, Line Maria
Vestergaard, Pernille Vistisen Thomsen, Thea
Luther Gredal Vest, Joan Bech Olesen, Dorte
Thorsø Hansen, Christian Svalgaard Andersen,
Ninna Marie Nørhave Pedersen, Martin Koust
Karlsen, Mette Fugleberg Jespersen, AnneMette Leismann, Pia Pedersen
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HK STAT NORDJYLLAND
- FAGLIG SEKTOR FOR HK’ERE I STATEN

HK Stat er med sine godt 2.800 medlemmer
den mindste sektor i HK Nordjylland.

Formand: Jonna Vestergaard

Sektoren organiserer HK-medlemmer på stat
ens arbejdspladser i Nordjylland.

Næstformand: Nanna Sahl

HK Stat Nordjylland holder generalforsamling
hver år inden udgangen af marts. I lige år vælg
er generalforsamlingen formand for to år, mens
bestyrelsens medlemmer er valgt i lokalom
råderne.

Bestyrelsen: Ann Dyreborg Reichstein, Per
nille Lærke Siegenfeldt, Dorthe Barslev,
Kamilla Thea Hjorth, Aase Irene Christensen,
Liselotte Blicher Petersen, Gitte Fuglsang
Nyquist

Formanden er automatisk medlem af HK
Nordjyllands afdelingsbestyrelse og HK’s ho
vedbestyrelse.

Suppleanter: Elisabeth Tornvig, Michelle
Hyldegård Mortensen
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HK UNGDOM NORDJYLLAND
- FOR HK-MEDLEMMER UNDER 30 ÅR

HK Ungdoms opgave er at gøre fagforeningen
interessant og synlig for unge, f.eks. på uddan
nelsesinstitutioner. Det sker med faglige og so
ciale aktiviteter, der ofte er en del mere spræl
ske end hos den øvrige del af fagforeningen.
Alle HK-medlemmer under 30 år er automatisk
medlemmer af HK Ungdom. I Nordjylland er det
godt 4.200 unge HK’ere.
HK Ungdom Nordjylland holder årsmøde hvert
år inden udgangen af marts. Årsmødet vælg
er formand, der automatisk er medlem af HK
Nordjyllands bestyrelse, og bestyrelsesmed
lemmer.
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Formand: Martin Nymann
Næstformænd: Kamilla Tea Hjorth, Ove
Hjorth
Bestyrelsen: Bibbi Dam Johansen, Cecilie Thi
erry Pedersen, Ida Vith Johnsen, Martin Harbo
Strandholdt, Julie Nørgaard Tuelund, Nadia
Johannesen

LOKALRÅDENE
- SKABER AKTIVITET OG INDFLYDELSE I LOKALOMRÅDERNE

Opgaven for HK Nordjyllands tre lokalråd er at
sikre lokale aktiviteter, synlighed og indflydelse
i lokalområderne med centre omkring afdelin
gens lokalkontorer i Hjørring/Frederikshavn,
Thisted og Hobro.
Rådene repræsenterer afdelingen i lokale
FH-kommuneudvalg samt bestyrelser og ud
valg på erhvervsskolerne. Desuden er rådene
en udbygning af medlemsdemokrati og nærhed.
På årlige generalforsamlinger vælger lokal
områderne medlemmer til lokalrådene og i
ulige år formænd, der automatisk er medlem
mer af HK Nordjyllands bestyrelse. Desuden
vælger de lokale generalforsamlinger medlem
mer til bestyrelserne i HK Privat Nordjylland,
HK Handel Nordjylland og HK Stat Nordjylland.

VENDSYSSEL
Formand: Pia Degn
www.hkn.dk/vendsyssel
THISTED
Formand: Peter Skriver Nielsen
www.hkn.dk/thisted-lokal
MARIAGERFJORD / VESTHIMMERLAND
Formand: Nanna Sahl
www.hkn.dk/hobro-lokal
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LIV TIL
FAGLIGHED
OG FÆLLESSKAB
HK Nordjylland er ramme om en række faglige
sammenslutninger. Således har faggrupper dannet
egne brancheklubber med faglige og sociale akti
viteter på programmet, ligesom HK-medlemmer på
en lang række arbejdspladser har dannet faglige
klubber.
Desuden indgår medlemmer indenfor en række fag
og ledige i netværk, hvor de inspirerer hinanden og
drøfter faglige udfordringer.
For medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet,
har HK Nordjylland fem aktive seniorklubber i loka
lområderne.
HK Nordjylland yder klubberne økonomisk tilskud
efter fastelagte regler.

HK
HK’s hovedbestyrelse
•
Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand
•
Katharina Antonsen, afdelings sektorfor
mand HK Kommunal
•
Christina Madsen Kristiansen,
afdelingssektorformand HK Privat
•
Jonna Vestergaard,
afdelingssektorformand HK Stat
•
Jon Harild, afdelingssektorfor mand HK
Handel
HK’s forretningsudvalg
•
Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand

FAGBEVÆGELSEN
FH Aalborg
(bestyrelse og forretningsudvalg)
•
Kirsten Estrup Madsen, afdelingsformand
FH kommuneudvalg
FH Jammerbugt
•
Christina Madsen Kristiansen
FH Regionsudvalg
•
Katharina Antonsen
FH Rebild
•
Jonna Vestergaard
FH Vendsyssel
•
Pia Degn
FH Mariagerfjord
•
Jon Harild
FH Vesthimmerland
•
Nanna Sahl
FH Brønderslev
•
Jonna Vestergaard
FH Thisted
•
Peter Skriver
FH Hjørring
•
Jon Harild
Desuden deltager HK’ere i FH-sektionernes udvalg,
arbejdsgrupper mm.
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HER TALER
HK NORDJYLLAND
[OGSÅ] MEDLEMMERNES SAG
BESKÆFTIGELSESOG ERHVERVSPOLITIK
HK Danmarks
beskæftigelsespolitiske netværk
•
Kirsten Estrup Madsen, afde
lingsformand
HK Nordjylland er desuden
repræsenteret i det regionale
beskæftigelsesråd samt lokale
arbejdsmarkedsråd i kommunerne.

UDDANNELSESUDVALG
Aalborg Handelsskole
Uddannelsesudvalg:
•
Christina Madsen Kristiansen
•
Katharina Antonsen
•
Jon Harild
•
Jonna Vestergaard
•
Ida Bang Jensen

HK Nordjylland sætter de nord
jyske HK’eres interesser på
dagsordenen i mange forskellige
sammenhænge.
Repræsentanter for fagforenin
gen er med i en række bestyrels
er og udvalg.

HEG Himmerland
Lokalt uddannelsesudv. (EUD):
•
Nanna Sahl
EUC Nord
Lokalt uddannelsesudv. (EUD):
•
Christina Kaas Larsen
•
Jonna Vestergaard
EUC Nordvest Efteruddannelsesudv.
(AMU):
•
Christina Madsen Christiansen
EUC Nordvest Lokalt uddannelsesudv.:
•
Christina Madsen Christiansen

UDDANNELSESPOLITIK
Aalborg Handelsskoles bestyrelse
•
Kirsten Estrup Madsen, afde
lingsformand
•
Jon Harild, HK Handel
•
Katharina Hauge Antonsen,
HK Kommunal

Frederikshavn Handelsskole Lokalt
uddannelsesudv. (EUD):
•
Pia Degn
•
Martin Nymann

Fr.havn Handelsskoles bestyrelse
•
Pia Degn, lokalrådsformand

Tech College Aalborg Lokalt uddannelsesudv. (Grafisk):
•
Bo Madsen
•
Niels W. Petersen
•
Kristian K. Bendtsen

EUC Nordvest bestyrelse
•
Christina Madsen Chistiansen

Tech College Aalborg Lokalt uddannelsesudv. (Webintegrator / Digitale
medier):
•
Vagn Jæger

EUC Nords bestyrelse
•
Jonna Vestergaard, HK Stat

HEG Himmerland
•
Nanna Sahl, lokalrådsformand
VEU-center Aalborg/Himmerland

Tech College Aalborg Lokalt uddannelsesudv. (Tandklinikassistent):
•
Eva Jørgensen
•
Pia Degn
UCN Lokalt efteruddannelsesudv.
(Adm. bachelor):
•
Jonna Vestergaard
•
Katharina Antonsen
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HK NORDJYLLANDS
MEDARBEJDERE SIKRER
GOD MEDLEMSSERVICE
HK Nordjyllands kerneopgave er at sikre gode lønog arbejdsforhold. Det sker gennem administration
af de kollektive landsoverenskomster, men også via
forhandlinger og aftaler med lokale virksomheder.
Den faglige afdeling er således spydspids i fagfore
ningens arbejde. Det er de faglige medarbejdere,
der rykker ud og laver overenskomster og aftaler,
støtter tillidsvalgte på arbejdspladserne - og det
er dem, der hjælper medlemmer, som kommer i
klemme, hvis regler og aftaler misligholdes.

HK Nordjylland er imidlertid meget mere:
Det er også indsatsen for godt arbejdsmiljø,
tidssvarende uddannelser, hjælp og vejledning til
syge og medlemmer uden job. Medarbejdere i de
interne stabsfunktioner får maskineriet til at fun
gere - og valgte formænd giver HK lokal stemme og
indflydelse.
Du finder en oversigt over alle medarbejdere på
hk.dk/nordjylland

AFDELINGSBESTYRELSE
1 afdelingsformand, 4 sektorformænd, 3 lokalrådsformænd og
1 HK Ungdomsformand

KONTORCHEF
Jørgen Andersen

DRIFTSCHEF

SEKTORCHEF

Nina Hæsum

Jan Bagger Severinsen

Driftenheden
• Faglige sags
behandlere
• Administrativ drift
• Det Sociale Team
HK Medlemskontakt
Medlemsservice

14

Faglig sektorer
• Konsulenter /
organisatorer

Informationsafdelingen
Uddannelsesafdelingen
Job og Vejledning
Ungdomsafdelingen
HK JobBørs
Staben
• IT-afdelingen
• Regnskab/Økonomi
• Sekretariat
• Fronten
• Kvalitetskoordinator
• Rengøring/køkken

VÆRD AT VIDE
SOM AKTIV
I HK NORDJYLLAND
SAGER TIL BEHANDLING I
AFDELINGSBESTYRELSEN
I henhold til afdelingens vedtægter afholder af
delingsbestyrelsen møde mindst 6 gange årligt.
Bestyrelsen træffer beslutning i alle foreliggende
sager samt bevilger midler til det faglige arbejde.
Sager og ansøgninger til behandling skal indsendes
skriftligt til HK Nordjylland, att.: Afdelingsbesty
relsen eller via e-mail på lene.thomsen@hk.dk
senest ti dage før ordinære møder.
Afdelingsbestyrelsens møder er aftalt til følgende
datoer i 2022:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. februar
9. marts
5. april
20 april (ekstra møde efter behov)
17. maj
18. august
12. oktober
16. november
12. december

Forslag til arrangementer/møder for alle afdelin
gens medlemmer kan løbende indsendes fra alle
bestyrelser til afdelingen att.: Lene Thomsen eller
pr. mail til lene.thomsen@hk.dk.

TRANSPORTREGLER
Der ydes tilskud til transport for deltagelse i sektorog lokalrådsgeneralforsamlinger, hvis der er mere
end 10 km mellem bopæl/arbejdssted og mødested.
Tilskuddet ydes enten som refusion af bus/togbillet
eller som kilometergodtgørelse (pt. 1,25 kr. pr. kørt
kilometer) ved kørsel i egen bil.
Der ydes kilometergodtgørelse efter statens regler
(pt. 3,51 kr. pr. kørt km) ved deltagelse i afdelings
bestyrelsesmøder, sektor- og lokalrådsmøder,
bestyrelsesmøder i brancheklubber/overenskomstbaserede klubber, afdelingens faste udvalg
m.v. samt til den, som er ansvarlig for en aktivitet,
når aktiviteten gennemføres. Der udbetales lige

ledes kilometergodtgørelse efter statens regler ved
afholdelse af intromøder for nye tillidsvalgte (FIU
aktivitet).
Ved øvrig dækning af transportudgifter, herunder
udgifter i forbindelse med deltagelse i general
forsamlinger i landsdækkende klubber og lands
dækkende FIU aktiviteter, skal det aftales forud
for aktiviteten med den politiske og administrative
ledelse i HK Nordjylland.
Godtgørelsen ydes til fagligt aktive, som bor og
arbejder mere end 10 km fra mødestedet. Generelt
opfordres til, at man kører sammen.
Afdelingsbestyrelsen kan ved særlige omstæn
digheder – i tilfælde af stor afstand udenfor af
delingens område – træffe beslutning om, at der
gives kørselsgodtgørelse ud fra korteste afstand fra
bopæl/arbejdssted til mødestedet.
Rejseafregning sker via Mit HK.
Rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og børne
pasning godtgøres ifølge regler fastsat af HK Dan
marks hovedbestyrelse.

TABT ARBEJDSFORTJENESTE
Afdelingen udbetaler som hovedregel ikke lønre
fusion ved bestyrelsesmedlemmers deltagelse i
afdelingsmøder, erfa-møder, sektorarrangementer,
møder i politisk regi eller andet.
I forhold til lokalråds- og ungdomsrepræsentant(er)
indgås individuelle frikøbsaftaler i relation til deres
deltagelse i afdelings- og sektorbestyrelsesarbejde. Alternativt dækkes lønrefusion i de konkrete situationer.
Sektorbestyrelsen kan ansøge afdelingsbesty
relsen om tilladelse til, at sektorbestyrelsesmed
lemmer udbetales lønrefusion ved deltagelse i
relevante tiltag, der er begrundet i et sektorbesty
relsesmedlemskab. I sådanne tilfælde vil ud
gangspunktet være, at et arbejdstab udbetales
af afdelingen med kontering inden for sektorens
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VÆRD AT VIDE
SOM AKTIV
I HK NORDJYLLAND
rammebevilling. Øvrige særlige situationer sendes
til behandling i afdelingsbestyrelsen. Tabt arbejds
fortjeneste afregnes til arbejdsgiver som lønrefu
sion. Arbejdsgiver sender elektronisk faktura til HK
Nordjylland.

FAGLIGE SAMMENSLUTNINGER
HK Nordjylland yder tilskud til faglige sammenslut
ninger (brancheklubber, overenskomstbaserede
klubber m.v.), hvor der er valgt bestyrelse, og der
afholdes generalforsamling.

Tilskuddet beregnes ift. medlemstallet pr. 31. de
cember foregående år (studerende vil ikke indgå i
beregningen). Tilskuddet udbetales i januar måned.
Herudover dækker HK Nordjylland udgifter til
fortæring på generalforsamlingen på maksimum
125 kr. pr. deltager samt fortæring til besty
relsesmøder (dagens ret), som afholdes i HK Nord
jyllands lokaler.
Betingelserne for refusion er følgende:
•

Tilskuddet ydes ud fra følgende satser:
Udgangspunktet for udbetaling af tilskud er følgen
de:

•

Der ydes et fast tilskud pr. medlem, der beregnes ud
fra klubbens medlemstal:
0 - 150 medlemmer
151 - 350 medlemmer
351 og derover

20 kr. pr. medlem
15 kr. pr. medlem
10 kr. pr. medlem

For at opnå tilskud skal følgende betingelser være
opfyldt:
•
•

Der skal afholdes generalforsamling/ årsmøde
Afdelingen skal modtage et godkendt regnskab
for den forgangne periode.

Det udbetalte tilskud skal som udgangspunkt an
vendes til faglige aktiviteter inden for de fire defi
nerede kerneydelser:
•
•
•
•

Overenskomster og aftaler
Juridisk bistand
Kompetenceudvikling
Arbejdsmiljø

Herudover kan tilskuddet i mindre grad også an
vendes til sociale aktiviteter, som har til formål at
samle medlemmer inden for samme fag/uddan
nelse.
Ved årets begyndelse drøfter sektorformand og
formanden for den faglige sammenslutning aktivi
tetsplan for året.
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at der indsendes møderapport/referat senest 8
dage efter generalforsamlingen med angivelse
af deltagerantal
at der sammen med møderapporten/referat
medsendes den dagsorden, der danner grundlag
for generalforsamlingen samt dokumentation
for afholdte udgifter

Ved lokale netværk, hvor der ikke er valgt besty
relse, og hvor der ikke afholdes generalforsamling,
skal et eventuelt aktivitetstilskud aftales forud for
aktiviteten med den politiske eller administrative
ledelse i HK Nordjylland.

ANSØGNING
Såfremt en faglig sammenslutning ikke har til
strækkelig økonomi til at gennemføre en konkret
faglig aktivitet, kan der sendes en ansøgning til af
delingsbestyrelsen. Til brug for den politiske behan
dling vil der være følgende krav til en ansøgning:
•

Ansøgningen skal indeholde faktuel beskrivelse
af aktiviteten og den tilhørende økonomi

Afdelingsbestyrelsen vil lægge vægt på det faglige
indhold, herunder om aktiviteten indeholder
organisering og/eller fastholdelse.
Generalforsamlinger og andre brancheklubaktivi
teter bør som udgangspunkt afholdes i HK´s lokaler.
Såfremt pladshensyn eller andet medfører at gener
alforsamlinger og andre aktiviteter ønskes afviklet
andre steder, skal det forud for gennemførelsen
sikres, at det sker på et sted, hvor forholdene er i
orden.

Det vil sige, at
•
•

det bør tilstræbes at gennemføre arrangementer
o.a. på steder, hvor HK har overenskomst
der ikke gennemføres aktiviteter på steder, hvor
der er tegnet overenskomst med en konkur
rerende organisation
der ikke er faglige problemer af særlig karakter

af aktiviteten og den tilhørende økonomi.
Afdelingsbestyrelsen vil lægge vægt på det faglige
indhold, herunder om aktiviteten indeholder organ
isering og/eller fastholdelse.

Ved indkøb og produktion af diverse varer (eks.
strøvarer, kalendere, tryksager m.m.) anbefales at
kontakte afdelingen. Se pkt. “Aktiviteter og indkøb”
side 12.

Hvis generalforsamling og andre klubaktiviteter ikke
afholdes på arbejdspladsen, bør de som udgang
spunkt afholdes i HK´s lokaler. Såfremt pladshen
syn eller andet medfører at generalforsamlinger og
andre aktiviteter ønskes afviklet andre steder, skal
det forud for gennemførelsen sikres, at det sker på
et sted, hvor forholdene er i orden. Det vil sige, at

TILSKUD ARBEJDSPLADSKLUBBER

•

Til nævnte klubber ydes et tilskud på 125 kr. pr.
medlem pr. år for de første 12 medlemmer og 55 kr.
for de efterfølgende medlemmer.

•

Forudsætningen for at opnå tilskud er:

•

•
•

Ved indkøb og produktion af diverse varer (eks.
strøvarer, kalendere, tryksager m.m.) anbefales at
kontakte afdelingen. Se pkt. “Aktiviteter og indkøb”
side 12.

•

at der afholdes en generalforsamling
at afdelingen modtager et godkendt regnskab
fra seneste klubgeneralforsamling

Afdelingsbestyrelsen har en forventning om, at
midlerne anvendes til faglige aktiviteter.
Tilskuddet udbetales i forhold til afdelingens
regnskabsår og beregnes ift. medlemstallet pr. 31.
december det foregående år. Udbetaling sker ved
fremsendelse af generalforsamlingens dagsorden
til HK Nordjylland senest 14 dage før generalfor
samlingens afholdelse.
Dagsordenen sendes til HK Nordjyllands adresse
eller nordjylland@hk.dk

ANSØGNING
Såfremt en arbejdspladsklub ikke har tilstrækkelig
økonomi til at gennemføre en konkret faglig aktivi
tet, kan der sendes en ansøgning til afdelingsbesty
relsen.
Til brug for den politiske behandling vil der være
følgende krav til en ansøgning:
•

Ansøgningen skal indeholde faktuel beskrivelse

det bør tilstræbes at gennemføre arrangementer
o.a. på steder, hvor HK har overenskomst.
der ikke gennemføres aktiviteter på steder, hvor
der er overenskomst med en konkurrerende
organisation.
der ikke er faglige problemer af særlig karakter.

TILSKUD TIL STUDIETUR
HK-medlemmer, der under uddannelsesforløb skal
deltage i studietur af mindst en uges varighed, kan
søge om tilskud fra HK Nordjylland.
Forudsætning for at modtage tilskud:
Ansøger modtager uddannelsesydelse eller dag
penge under uddannelsen.
Beløbet udbetales som skattefri diæt, jf. Skats re
gler – dog max. 2.500 kr. pr. ansøger.
Ansøger må ikke modtage andre former for tilskud
til studieturen.
Efter studieturen anmodes ansøgeren om enten at
skrive en artikel om turen eller holde et oplæg på et
medlemsmøde.
Ansøgning sendes på mail til HK Nordjylland, att.
Afdelingsbestyrelsen: nordjylland@hk.dk
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VÆRD AT VIDE
SOM AKTIV
I HK NORDJYLLAND
BRUG AF AFDELINGENS LOKALER

frederikshavn@foa.dk – evt. på telefon 4697 1170.

AALBORG

HOBRO

Afdelingen råder over følgende mødelokaler
Gartnervej 30, Aalborg SV:

Afdelingen råder over følgende lokaler Havnegade 5,
Hobro.

•
•
•

Stueplan:

•
•
•

Mødelokale 1 med plads til 48 deltagere
Mødelokale 2 med plads til 48 deltagere
Mødelokale 3 med plads til 48 deltagere samlet
vil der være plads til 144 deltagere
Mødelokale 4 med plads til 10 deltagere
Mødelokale 5 med plads til 10 deltagere
Mødelokale 6 med plads til 10 deltagere

4+5 kan slås sammen så der er plads til 20 person
er. Lokaler, mad m.v. bestilles ved møde- og kur
sussekretariatet på telefonnummer 3364 1308.
Reservation af lokaler: Møde- og kursussekretaria
tet ved Kim Weinreich 3364 1308 eller mail:
tilmeld-nordjylland@hk.dk

HJØRRING
Afdelingen råder over følgende lokaler på Vand
værksvej 30, 9800 Hjørring:
•
•

Lokale 6, kantinen: 24 deltagere
Lokale 7, møderum 1. sal: 8 deltagere m. video

•

Møde 1: Plads til 6 med WB (”White Board”- tav
le til brug af særlig tusch)

1. Sal:
•

Møde 2: Plads til 6 personer

2. Sal:
•
•
•
•

Møde 3: Plads til 6 personer. Lokalet har WB.
Møde 4: Plads til 16 personer. Lokalet har TV,
Miracast og WB
Møde 5: Plads til 32 personer. Lokalet har TV,
Miracast og WB
Møde 6: Møderum 4 og 5 slået sammen giv
er plads til 54 personer. Lokalet har TV i
forbindelse og WB

Reservation af lokaler: mariagerfjord@foa.dk eller
telefon 9851 2111

THISTED

Bookning af lokaler: Kontakt en af følgende medar
bejdere:

Afdelingen råder over følgende lokaler på Sydhavns
vej 13, Thisted:

•
•
•
•

•
•
•

Steen Hvidberg: steen.hvidberg@hk.dk
Mette Mann Hede: mette.hede@hk.dk
Thina Laustsen: thina.laustsen@hk.dk
Rikke Marie Thomsen: rikke.marie.thomsen@
hk.dk

FREDERIKSHAVN
Afdelingen råder over følgende lokaler på
Constantiavej 35, Frederikshavn:
•
•
•

Sal med plads til max 50 deltagere (35 hvis der
skal spises)
2 mødelokaler til max 8 deltagere
1 mødelokale til max 12 deltagere

Forespørgsel om lån af lokaler skal ske til
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2 mødelokaler til max 14 deltagere
1 mødelokale til max 50 deltagere
1 mødelokale til max 100 deltagere

Forespørgsel om lån af lokaler skal ske til thisted
morsoe@foa.dk. Nøgle udleveres på HK Nordjyl
lands lokalkontor i Thisted. Kaffe, te og drikkevarer
hentes i køkkenet og registreres på den fremlagte
blanket. Mad til møder bestilles på HK Nordjyllands
lokalkontor i Thisted: 3364 1487, ole.gamskjaer@
hk.dk

HJEMMESIDE OG NYHEDSBREVE

•

Afdelingsformand Kirsten Estrup Madsen
Telefon 3364 1346
Mobiltelefon 3031 8214
E-mail: kirsten.estrup.madsen@hk.dk

•

Kontorchef Jørgen Andersen
Telefon: 3364 1450
Mobiltelefon: 2372 1450
E-mail: joergen.andersen@hk.dk

•

Sekretariat – Lene Thomsen
Telefon: 3364 1337
E-mail: lene.thomsen@hk.dk

FORMIDLING AF INFORMATION OM FAGLIGE
AKTIVITETER M.M.
Annoncering af arrangementer/aktiviteter skal ske
via HK Nordjyllands hjemmeside og nyhedsbrevene.

NYHEDSBREVE
Arrangementer kan annonceres via HK’s arrange
ments-nyhedsbreve, der udsendes tors-dage
i lige uger til alle medlemmer, der har oplyst
e-mailadresse til HK. Annoncering her kan mål
rettes medlemmer på alder, køn, afdelingssektorer,
arbejdspladsklubber, brancheklubber m.v.
Deadline for aflevering af annoncer til nyheds
brevene er fredag kl. 09.00 i ulige uger.
Den gældende tekst skrives ind i HK Nordjyllands
Extranet – www.hksikker.dk/extranet.
Adgang for nye brugere oprettes ved henvendelse til
henrik.petersen@hk.dk
Såfremt der er behov for/ønske om distribution pr.
breve eller annoncering i andre medier, skal afde
lingsformanden give tilladelse.
Porto-/trykkeomkostninger vil i sådanne tilfælde
blive pålignet initiativtagerens gruppe.

HJEMMESIDE
Henvendelser til henrik.petersen@hk.dk eller mi
chael.levisen.nielsen@hk.dk

TIP OM HISTORIER
Har du bidrag eller emner, du mener, der bør skrives
om i sektorernes nyhedsbreve og hjemmeside: Kon
takt kommunikationsmedarbejder Michael Levisen
Nielsen, direkte telefon 3364 1316, mobil 6150 3635,
mail: michael.levisen.nielsen@hk.dk

KONTAKT TIL AFDELINGEN
Har du spørgsmål i forhold til fortolkning af aktivi
tetsreglerne, i forhold til afdelingsbestyrelsen eller
andet, er du velkommen til at kontakte en af følgen
de:
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LOKALKONTORER

Gartnervej 30
9200 Aalborg SV
Telefon 7011 4545
nordjylland@hk.dk
www.hk.dk/nordjylland

ÅBNINGSOG TELEFONTIDER
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 9.00-17.00
kl. 9.00-15.00
kl. 9.00-15.00
kl. 9.00-15.00
kl. 9.00-13.00

THISTED
Sydhavnsvej 13, 1.
7700 Thisted
Telefon 7011 4545

FREDERIKSHAVN
Constantiavej 35
9900 Frederikshavn
Telefon 7011 4545

Åbningstider:
Tirsdag kl. 8-15 og
torsdag kl. 13-17

Åbningstider:
Tirsdag kl. 10-15.30 og
torsdag kl. 10-17

HJØRRING
Vandværksvej 30
9800 Hjørring
Telefon 7011 4545

HOBRO
Havnegade 5
9500 Hobro
Telefon 7011 4545

Åbningstider:
Tirsdag og torsdag kl. 9-15

Åbningstider:
Tirsdag og torsdag kl. 9-15

April 2022

