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REFERAT 

af ekstraordinært afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 11. marts 2020  

(Afdelingssektorbestyrelsen er indkaldt telefonisk og på mail – samme dag) 
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S 

 

Indholdsfortegnelse 

Punkt 1: Udsættelse af den planlagte afdelingssektorgeneralforsamling den 11. marts 2020. 

Punkt 1 – Udsættelse af den planlagte afdelingssektorgeneralforsamling den 11. marts 2020 

Sagsfremstilling: 

Formanden orienterede om den trufne beslutning om at udsætte den ordinære afdelingssektorgeneralfor-samling i 

forbindelse med udbredelsen af Corona-virus, som er sket på baggrund af sundhedsmyndighedernes udmeldinger om 

større forsamlinger. 

Det er endvidere konstateret, at Region Hovedstaden har udmeldt, at de fraråder deltagelse i unødvendige møder, 

hvilket har medført en del afbud fra ansatte i Region Hovedstaden. Der er også ved at komme tilsvarende meldinger 

fra nogle kommuner, hvilket også har medført afbud. 

Det er vurderingen, at der i det demokratiske aspekt, vil komme til at mangle deltagelse fra særligt Region 

Hovedstaden. 

HK Kommunal Nordjylland har også valgt at udskyde deres afdelingssektorgeneralforsamling. 

Alle tilmeldte er blevet orienteret om at afdelingssektorgeneralforsamlingen er udskudt, endvidere har vi postet det på 

Facebook og på afdelingens hjemmeside. 

Det er endnu ikke fastsat hvornår afdelingssektorgeneralforsamlingen kan afholdes, her vil vi afvente 

sundhedsstyrelsens udmeldinger. 

I henhold til vores vedtægter, skal der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel. 

HK’s Hovedbestyrelse har godkendt, at afdelingerne vil kunne afholdes deres generalforsamling uden for den 

vedtægtsmæssige periode, som er senest med udgangen af marts måned. 

Udover udskydelse af afdelingssektorgeneralforsamlingen, er der også en lang række arrangementer der er blevet 

aflyst, blandt andet: 

- Bestyrelseskonferencen 

- Reception for Winnie Axelsen 

- Brancheklubben for læge- og sygeplejesekretærers generalforsamling 13.03.20 

- HK Hovedstadens repræsentantskabsmøde 

- Alle Erfa-møder 

- Alle kurser som er udbudt af kursusafdelingen/HK Kommunal. 

Den udsatte afdelingssektorgeneralforsamling vil blive afholdt hurtigst muligt, når situationen tillader det. Den vil blive 

afholdt med samme set-up som var planlagt til den 11.03.2020. 

Sekretariatet har forhåndsreserveret lokaler på Svend Aukens Plads, Milnersvej og Paradisvej til den 08.06.20., 

15.06.20 og 22.06.20. 
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Der var følgende kommentarer fra bestyrelsen: 

- De planlagte datoer er på mandage, nogle kommuner har lang åbningstid om mandagen og det vil kunne 

forhindre nogen i at deltage. 

- Kan der i denne særlige situation stemmes pr. fuldmagt? 

Endvidere var der en drøftelse af, om datoerne skal meldes ud allerede nu til medlemmerne. 

Der blev også drøftet afdelingssektorbestyrelsens interne møder - f.eks. arbejdsgruppemøder og planlagte 

afdelingssektorbestyrelsesmøder - om de vil blive afholdt. 

Eller om disse eventuelt kunne afholdes som videokonferencer. 

Sekretariatet oplyste, at der i henhold til vedtægterne ikke kan stemmes pr. fuldmagt. 

Afdelingssektorbestyrelsens besluttede følgende: 

Den udsatte afdelingssektorgeneralforsamling afholdes hurtigst muligt – når situationen tillader dette. 

De udmeldte datoer fastholdes og udmeldes ikke til medlemmerne, da der er mulighed at skulle ændre dato. 

Hvis f.eks. en valggruppe ikke kan deltage i de planlagte afdelingssektorbestyrelsesmøder, vil der kunne forekomme 

aflysning og evt. punkter der ikke kan afvente, vil blive sendt i skriftlig høring. 

De planlagte arbejdsgruppemøder i afdelingssektorbestyrelsen afholdes, med mindre situationen ændrer sig. 

Der afholdes ikke videokonferencer p.t. 

Mødet afsluttet kl. 14.35 

Tilstede: 

Winnie Axelsen (formand) 

Karla Kirkegaard (næstformand) 

Bo Vollertsen 

Camilla Ellitsgaard 

Ditte Bredahl Adsersen 

Hanne Buus Appelgreen 

Jens Rastrup Andersen 

Lisbeth Hoffmann-Pedersen 

Merete Andersen 

Susanne Pedersen 

Søren Holdt Lorentzen 

Tina Samson 

Hanne Fie Brejner (suppleant) 

Afbud: 

Jens O. Hansen 

Karen Lynn Jacobsen 

Leif Luxhøj-Pedersen 

Linda Svendsen 

Line Hi Ja Wedenborg 

May Andersen 

June Andersen 

Fra sekretariatet deltog: 

Søren Rex 

Nina Bendtsen 

Anette H. Karlsson 

John Bøgelund Sørensen (referent) 


