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Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling: 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde 08.06.20 

3. Strategiske indsatsområder 

4. Aktuel politisk fokus 

5. Afdelingssektorgeneralforsamling den 15. september 2020 

6. Udskydelse af afdelingssektorgeneralforsamling 2021 

7. Mødedatoer for afdelingssektorbestyrelsen 2021 

8. Bestyrelsesuddannelsen 

9. Beskæftigelsespolitisk Netværk 

10. OK-2021 

11. Den gode historie 

12. Meddelelser 

13. Orientering fra sekretariatet 

14. Eventuelt 

15. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde 

16. Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet 

REFERAT 



Afdelingssektorbestyrelsesmødet afholdes i HK Kommunal Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København 

S, lokale 4.1+4.2 fra kl. 9.00-15.00. 

Indstilling: 

Til godkendelse. 

Referat: 

Søren Rex og Winnie Axelsen skal til et vigtigt møde kl. 14.00 

Karla Kirkegaard spørger om punktet vedrørende OK-21, kan udskydes til Linda Svendsen kan deltage i mødet – ca. 

kl. 11.00. 

Beslutning: 

Godkendt. 

Ansvarlig: 

Anette H. Karlsson 

Punkt 2 – Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde 8. juni 2020 

Sagsfremstilling: 

Referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 8. juni 2020. 

Referat: 

Rettelse til pkt. 11 – Winnie Axelsen mener, at vi skal følge anvisningerne fra myndighederne og så længe de offentligt 

ansatte i Region Hovedstaden er sendt hjem, kan der ikke være fysiske møder. 

Beslutning: 

Godkendt. 

Ansvarlig: 

Anette H. Karlsson 

Punkt 3 – Strategiske indsatsområder 

Sagsfremstilling: 

Der gives tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der har holdt møder siden afdelingssektorbestyrelsesmødet den 8. 

juni 2020. 

Indstilling: 

Til godkendelse. 

Referat: 

Bilag A: Nedskrevet holdning til OM vi bruger Sociale Medier (SoMe) 

Bilag B: Nedskrevet holdning til HVORDAN vil bruger SOME 

Ditte Gottlieb Bredahl siger at bilag A og B er til godkendelse. 

Bilag C: Opdateret mål ark. 

Mål 2.2 og 2.3 er opdateret. 

Det foreslås, at der i First Agenda oprettes en mappe/møde med dato langt ude i fremtiden, hvor SI-grupperne og 

bilag til disse kan holdes opdateret. 



Endvidere ønskes det, at referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøder oploades på dagsordenen, hvor mødet er 

afholdt. 

Der ønskes nyt fast punkt på dagsordenen – Synlighed i medierne. 

Arbejdsgrupperne Booste bestyrelsen og OK-21 gruppen, har kalenderplanlægning i dag den 26.08.20. 

Hanne Buus Appelgreen spørger, om afdelingen har fået svar på skrivelsen som er sendt til forbundet vedrørende 

elever. 

Der er endnu ikke kommet svar retur. Formandskabet følger op herpå. 

Beslutning: 

Bilag A og B er godkendt. 

Der oprettes en mappe/møde i First Agenda, hvor SI-grupperne og bilag kan oploades så alle ark er opdateret hele 

tiden. 

Referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøder oploades på dagsordenen for mødeafholdelsen. 

Der kommer nyt fast punkt på dagsordenen – Synlighed i medierne. 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen. Punkt 

4 – Aktuel politisk fokus 

Sagsfremstilling: 

- Hvad er der sket siden sidst? 

- Hvad sker der fremadrettet? 

- Bestyrelsens politiske synlighed i medierne siden sidste møde. 

Indstilling: 

Til drøftelse. 

Referat: 

Winnie Axelsen orienterer om, at der på initiativ af HK Hovedstaden er sendt et brev til Kim Simonsen og Martin 

Rasmussen, hvori problematikken om at vigtige økonomioplysninger ikke er tilgået HB-medlemmerne beskrives.  

Brevet er underskrevet af langt størstedelen af HB-medlemmerne. 

Det har medført, at der er nedsat et udvalg (hvor blandt andre Peter Jacques, formand for HK IMI sidder) om hvordan 

HB vil/skal inddrages i beslutninger og i hvordan driftsøkonomien skal behandles i HB. 

Endvidere orienterer Winnie Axelsen om at organisationen ”Danske Regioner” ikke har overenskomst med HK. Der er 

sendt brev til Danske Regioner om et møde angående indgåelse af overenskomst eller tilslutningsoverenskomst.  

Winnie har foreslået, at Danske Regioner ser på Sundhed. DK’s tilslutningsoverenskomst. 

Klinten udbyder klubbestyrelsesweekender igen i 2021. 

Winnie Axelsen oplever, at flere og flere journalister interesserer sig for jobcentrene og ledige. Der er kommet 10.000 

flere ledige i Københavns kommune under Corona-krisen. Ifølge borgmesteren i Københavns kommune, bliver der 

ikke tilført flere medarbejdere, personalet må løbe hurtigere. 

Winnie Axelsen er blevet interviewet herom af Berlingske Tidende. 

Winnie Axelsen har lavet podcast for Produktionshøjskolen i København om hjemmearbejdspladser/arbejder 

hjemmefra under/efter Corona-krisen. 

Herefter var der en længere debat om erfaringerne, herunder fordele og ulemper med hjemmearbejdspladser/arbejder 

hjemmefra efter Corona-krisen og om aftaler der er indgået med arbejdsgiver. 



Erfaringerne fra Corona-krisen kan ikke, ”råt for usødet”, drages ind i det fremtidige arbejde omkring fleksibel 

arbejdstid. 

En tillidsrepræsentant fra Psykiatrisk Center har sendt brev til Lene Roed, formand for HK Kommunal, om 

problematikken ved hvilken HK-afdeling man er medlem af, alt efter hvor ens arbejdsplads er henne. Sct. Hans ejes af 

Københavns kommune, men medlemmerne skal være medlem af HK Sjælland.  

Der har været afholdt møde med Socialrådgiverforeningen om samarbejdet i Høje-Taastrup kommune.  

Fællestillidsrepræsentanten for DS og tillidsrepræsentanterne i Høje-Taastrup kommune, deltog i mødet. 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

Ansvarlig: 

Winnie Axelsen og Karla Kirkegaard. 

Punkt 5 – Afdelingssektorgeneralforsamling den 15. september 2020 

Sagsfremstilling: 

Stemmeudvalg: 
København: 

(der ønskes et stemmeudvalg på 18 personer) – der ønskes 18 yderligere medlemmer. Merete 

Andersen (stemmeudvalgsformand) 

Hillerød: 

(Der ønskes et stemmeudvalg på 8 personer) – der ønskes 8 yderligere medlemmer. 

Hanne Buus Appelgreen (meddirigent) 

Leif Luxhøj-Pedersen 

Bornholm: 

(Der ønskes et stemmeudvalg på 6 personer) – der ønskes 6 yderligere medlemmer.  

Jens Christian (LO) (meddirigent) 

Henrik Marchmann-Hansen 

Følgende er på valg til afdelingssektorbestyrelsen i 2020: 

Jens O. Hansen  KL (genopstiller ikke) 

May Andersen KL Tina Samson KL 

Susanne Pedersen KL  

Hanne Fie Brejner  KL (opstiller)  

Bo Vollertsen KBH/FRB 

Linda Mohr Svendsen KBH/FRB (genopstiller ikke) 

Kim Sørensen KBH/FRB (opstiller) 

Ditte Bredahl Adsersen Regionen (genopstiller ikke – ved valg til formand) Conni Boutrup 

Holmberg Jensen Regionen (opstiller) 

Mia Schmidt Gadegaard Regionen (opstiller) Camilla Ellitsgaard Øvrige Jan 

Bolvig Mortensen KBH/FRB (fratrådt) der skal vælges 1 for år. 

Følgende er valgt i 2019 for en 2-årig periode, og er ikke på valg: 

Hanne Buus Appelgreen KL 

Leif Luxhøj-Pedersen KL 

Lisbeth Hoffmann-Petersen KL  

Jan Bolvig Mortensen KBH/FRB (er fratrådt pr. 1.12.2019 – suppleant June Andersen frem 

til generalforsamlingen) 

Merete Andersen KBH/FRB 

Søren Holt Lorentzen Regionen 

Line Hi Ja Wedenborg Regionen 



Jens Rastrup Andersen Forlods 

valg: 

Øvrige 

Karen Lynn Jacobsen Bornholm 

6C: Valg af suppleanter til afdelingssektorbestyrelsen 
Der vælges 1 suppleant til hver valggruppe. Valgene foretages særskilt for hver enkelt valgruppe.  

Suppleanter valgt i 2019:  

June Andersen  KBH/FRB (genopstiller) 

Hanne Fie Brejner KL 

Conni Boutrup H. Jensen Regionen (genopstiller – hvis der ikke opnås valg til bestyrelsen) 

Mia Schmidt Gadegaard Regionen (opstiller – hvis der ikke opnås valg til bestyrelsen) Ingen valgt

 Øvrige 

Personlig suppleant – forlods valgt  

Henrik Marchmann Hansen, Bornholm 

6D: Valg af 1 bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens bestyrelse 
På valg er:  

Leif Luxhøj-Pedersen  

Karla Kirkegaard er valgt i 2019 og er ikke på valg 

6E: Valg af 2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse 
Suppleanter er på valg hvert år, følgende er valgt i 2019 

Jens O. Hansen (1. suppleant) (genopstiller ikke) 

May Andersen (2. suppleant) 

6F: Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til HK Hovedstaden 
Der afsættes forlods 11 pladser til afdelingsbestyrelsen (heraf 1 til Bornholm). 

Endvidere er det vedtaget af de øvrige medlemmer af afdelingsbestyrelsen er forlods valgt. 

HK Kommunal Hovedstaden har i alt 38 repræsentantskabsmedlemmer fordelt således: 

Afdelingsformanden 

2 medlemmer af Hovedstadens bestyrelse 

16 afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

9 repræsentanter valgt for 2 år i 2019 

Der er således forlods valgt 28 repræsentanter 

Der skal vælges 10 repræsentanter for en 2-årig periode. 

Følgende 9 repræsentanter er valgt i 2019 for en 2-årig periode, og er ikke på valg: 

Hanne Dencker, Rudersdal Kommune 

Hanne Fie Brejner, Høje-Taastrup Kommune 

Gitte Bergmann, Københavns Kommune 

Pia Almind, Københavns Kommune 

Henrik Thing Mortensen, Københavns Kommune 

Jannie Hytting, Københavns Kommune 

Brian Rosendal, Dragør Kommune 

Conni Boutrup H. Jensen, Regionen 

Charlotte Lindqvist, Københavns Kommune 

6G: Valg af 2 fanebærersuppleanter 
Der er ikke valgt suppleanter i 2019. 

Følgende er valgt som fanebærer i 2019 for en 2-årig periode.  

Robert Burchard, Københavns Kommune 

Vibeke Schrøder, Rigshospitalet 

Mette Beck, Rudersdal Kommune 



Indstilling: 

Til orientering. 

Referat: 

Winnie Axelsen orienterer om, at afdelingen har reserveret Cirkusbygningen i København til generalforsamlingen den 

15. september 2020 fra kl. 16.00 – 22.00, da der kan gå flere måneder før alt igen er normalt. 

Alle sikkerhedsforanstaltninger i Cirkusbygningen er i orden og placering af deltagere sker samlet efter arbejdsplads. 

Det betyder, at der vil være få ændringer i forretningsordenen. 

Grundet omstændighederne foreslår Winnie Axelsen, at der ikke streames til hverken Hillerød eller Bornholm. Er der 

medlemmer fra Bornholm, der ønsker at deltage må der findes en løsning på dette. 

Forplejningen vil være en sandwich og sodavand + kaffe/te med kage. 

Der kan være 500 personer i Cirkusbygningen og der er forhåndsreserveret 250 pladser. 

I år kræver det, at alle tilmelder sig generalforsamlingen da Cirkusbygningen skal vide hvor mange deltagere der 

kommer og det bliver ikke muligt at komme ind til generalforsamlingen, hvis man ikke har tilmeldt sig og det bliver ikke 

muligt at kunne færdes frit omkring i Cirkusbygningen. 

Søren Rex oplyser, at der skal holdes møde med Cirkusbygningen den 2. september 2020. 

Vedrørende valg: 

Mia Schmidt Gadegaard trækker sin opstilling til afdelingssektorbestyrelsen. 

Hanne Fie Brejner stiller op til afdelingssektorbestyrelsen og bliver Hanne Fie ikke valgt ind i 

afdelingssektorbestyrelsen stiller hun op som suppleant. 

Michael Rasmussen fra Hillerød kommune stiller op som suppleant til afdelingssektorbestyrelsen. 

Der mangler en suppleant i Regions-valggruppen. 

Hanne Buus Appelgreen indstilles til HK Hovedstadens bestyrelse og Tina Samson indstilles som 1. suppleant og May 

Andersen indstilles som 2. suppleant. 

Ditte Gottlieb Bredahl vil meget gerne have mulighed for at præsentere sig selv inden selve valget (og ikke risikere 

”bare” at blive klappet ind på posten hvis der ingen andre kandidater er) 

Sidste afsnit i forretningsordenen slettes, da der ikke vil være pause inden valgene, hvor kandidater til 

afdelingssektorbestyrelsen kunne stille op. 

Beslutning: 

Det er godkendt at generalforsamlingen afholdes i Cirkusbygningen. 

Det er godkendt, at sidste afsnit i forretningsordenen slettes. 

Praktik for opfyldelse af Dittes ønske om at få ordet, aftales med dirigenterne. 

Praktikken kan være, at dirigenterne oplyser generalforsamlingen om, at Ditte Gottlieb Bredahl stiller op som formand, 

og ønsker at få ordet inden valget. 

Derefter spørges der ud i forsamlingen, om der er andre kandidater. 

Der er bestilt banner til at hænge op, ude på Cirkusbygningen. 

Ansvarlig: 

Sekretariatet. 

Punkt 6 – Eventuel udskydelse af generalforsamlingen 2021 

Sagsfremstilling: 



Der har været drøftelser i sekretariatet, såfremt den planlagte generalforsamling den 15. september 2020 igen må 

udskydes til senere i 2020, således at der ikke skal afholdes ordinær afdelingssektorgeneral-forsamling i marts måned 

2021, da der så ville skulle afholdes afdelingssektorgeneralforsamlinger med meget kort interval. 

Dette vil kræve en dispensation fra HK’s hovedbestyrelse, idet den nuværende dispensation udelukkende er 

gældende for udskydelse af generalforsamlingerne i 2020 på grund af Covid-19. 

Konsekvenserne ved ikke at afholde ordinær afdelingssektorgeneralforsamling i 2021 vil være: 

• Næstformanden i afdelingssektorbestyrelsen som er valgt i 2019 vil få forlænget sin valgperiode frem til marts 

2022. 

• De afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer der er valgt i 2019 vil få forlænget deres valgperiode frem til marts 

2022. 

• De suppleanter til afdelingssektorbestyrelsen der er valgt i 2019 vil få forlænget deres valgperiode frem til 

2022. 

• Valget af medlemmer til HK Kommunals sektorbestyrelse valgt i 2019 vil få forlænget deres valgperiode frem 

til 2023. 

• Valget af suppleanter til HK Kommunals sektorbestyrelse valgt i 2019 vil få forlænget deres valgperiode frem 

til 2023. 

• Det valgte medlem til HK Hovedstadens bestyrelse valgt i 2019 vil få forlænget sin valgperiode frem til marts 

2022. 

• De valgte suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse vil få forlænget deres valgperiode frem til marts 2022. 

• De valgte repræsentanter til HK Hovedstadens repræsentantskab i 2019 vil få forlænget deres valgperiode 

frem til marts 2022. 

• De valgte suppleanter til HK Hovedstadens repræsentantskab i 2019 vil få forlænget deres valgperiode frem til 

marts 2022. 

• Der skal vælges delegerede og suppleanter til HK Danmarks kongres i efteråret 2021, disse skal så vælges 

på en ekstraordinær afdelingssektorgeneralforsamling i 2021. 

• De valgte suppleanter som fanebærer vil få forlænget deres valgperiode frem til marts 2022. 

Indstilling: 

Det indstilles, at afdelingssektorbestyrelsen drøfter, om der skal ansøges HK Danmarks hovedbestyrelse om 

dispensation for afholdelse af afdelingssektorgeneralforsamling i 2021, såfremt den planlagte 

afdelingssektorgeneralforsamling den 15. september 2020 må udskydes til afholdelse senere i 2020. 

Referat: 

Beslutning: 

Punktet udgår, jf. beslutningen under punkt 5. 

Ansvarlig: 

John Bøgelund Sørensen. 

Punkt 7 – Mødedatoer for afdelingssektorbestyrelsen 2021 

Sagsfremstilling: 

Der vedlægges oversigt over mødedatoer for afdelingssektorbestyrelsen 2021. 

Indstilling: 

Til orientering. 

Referat: 

Karen Lynn Jacobsen meddeler, at formand, næstformand og Karen er til møde den dag hvor HK Hovedstaden har 

planlagt repræsentantskabsgeneralforsamling. 

Beslutning: 

Godkendt. 

Ansvarlig: 

Anette H. Karlsson 



Punkt 8 – Bestyrelsesuddannelsen 

Sagsfremstilling: 

Følgende er tilmeldt og deltager i uddannelsen: 

Karla Kirkegaard 

Bo Vollertsen 

Camilla Ellitsgaard 

Ditte Bredahl Adsersen 

Hanne Buus Appelgreen 

Jens R. Andersen 

Leif Luxhøj-Pedersen 

Line Hi Ja Wedenborg 

Lisbeth Hoffmann-Pedersen 

Merete Andersen 

Susanne Pedersen 

Søren Holdt Lorentzen 

Tina Samson 

June Andersen 

Conni Bautrup Holmberg Jensen 

Hanne Fie Brejner 

Henrik Marchmann Hansen 

Søren Rex 

Følgende datoer er der undervisning: 

24.-25. september 2020 fra kl. 9.00 – 15.00 på Konventum, Helsingør. 

8. og 22. oktober 2020 fra kl. 9.00 – 15.00, Tagensvej 18, København. 

4. november 2020 fra kl. 9.00 – 15.00, Virtuel undervisning. 

Der er afsat eksamensdatoer til: 

18., 19., 20. og 25. november 2020. 

Her er der mulighed for mødedeltagerne at byde ind, således at det passer i egen kalender. 

Indstilling: 

Til orientering. 

Referat: 

Søren Rex giver en orientering om uddannelsen. 

I mail der er udsendt til kursisterne, er der et link til bestilling af bøger. 

Karla Kirkegaard siger, at den 4.11.20 hvor der er eksamens dag, der har OAO et arrangement. 

Lisbeth Hoffmann-Petersen oplyser, at hun p.t. afventer at blive kompetencevurderet. 

Beslutning: 

Godkendt. 

Ansvarlig: 

Søren Rex. 

Punkt 9 – Beskæftigelsespolitisk Netværk 

Sagsfremstilling: 

Afdelingssektorbestyrelsen besluttede sidste år at have en repræsentant – Jens Hansen – i Beskæftigelses-politisk 

Netværk. Netværket blev faciliteret af Karsten Hønge fra SF. 

Netværket faciliteres nu af Morten Binder, direktør i HK’s a-kasse. 

Spørgsmålet er om HK Kommunal Hovedstaden stadigvæk ønsker en repræsentant i Netværket. 



Prisen for deltagelse i Netværket kr. 15.950 + moms. 

I bilag 1 er Netværket nærmere beskrevet. 

Indstilling: 

Afdelingssektorbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt man fortsat skal repræsenteres i Beskæftigelses-politisk 

Netværk, samt af hvem. 

Referat: 

Winnie Axelsen foreslår, at HK Kommunal Hovedstaden melder sig ud af netværket, da formanden for netværket er 

direktør i HK’s A-kasse, så man må gå ud fra at HK’s interesser varetages. 

Længere drøftelse af formål samt fordele og ulemper. 

Linda Svendsen mener, at det er forkert at man sidder på afdelingsniveau og skal være med til at påvirke landspolitisk 

beskæftigelsespolitik – det burde være HK Kommunal, forbundet. 

Beslutning: 

Punktet kommer på førstkommende afdelingssektorbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen. 

Punkt 10 – OK-2021 

Sagsfremstilling: 

Punktet behandles sammen med punktet om OK-21 på forbundssektorbestyrelsens dagsorden. 

Til orientering vedlægges skrivelse som er udsendt til tillidsrepræsentanter/klubber. 

Indstilling: 

Til drøftelse. 

Referat: 

Sektorbestyrelsen har været til forhandlingsudvalgsmøde i går, den 25.8.20 og forhandlingsfællesskabet skal møde i 

dag. 

Winnie Axelsen indledte punktet med at opsummere OK forløbet indtil nu, samt HK Kommunals pejlemærker i udsendt 

materiale til TR, herunder blandt andet: 

Da der blandt organisationerne ikke kunne opnås enighed om at forlænge nuværende overenskomst, er HK 

Kommunals pejlemærke en 3-årig overenskomst. 

Er den økonomiske ramme meget lille er pejlemærket en 1-årig. 

Herefter fandt en drøftelse sted omkring de enkelte emner i det udsendte materiale. 

Der skal arbejdes på, at medlemmerne sender OK-forslag ind. 

Winnie Axelsen foreslår, at afdelingssektorbestyrelsen laver nogle OK-forslag. 

Beslutning: 

Første indledende drøftelse af OK-21 har fundet sted. 

Afdelingssektorbestyrelsen udfærdiger OK-forslag i forbindelse med næste bestyrelsesmøde hvor også indkomne 

forslag fra Klubber/medlemmer i vores område foreligger og gennemgås. 

Ansvarlig: 

John Bøgelund Sørensen. Punkt 

11 – Den gode historie 

Sagsfremstilling: 



Winnie Axelsen fortæller, at alle kommunale HK-afdelinger er ”røde”. 

HK Kommunal Hovedstadens medlemsudvikling er, at afdelingen kun er faldet med (minus) -40 færre 

fuldtidsbetalende medlemmer i indeværende år til dato. 

Susanne Pedersen fortæller, at i Tårnby kommune er der afsat 750.000 kr. til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 

(funktionstillæg). 

Indstilling: 

Til orientering. 

Referat: 

Beslutning: 

Susanne Pedersen skal kontaktes af en journalist så der kan laves en artikel til Nyhedsbrev. 

Ansvarlig: 

Punkt 12 - Meddelelser 

Sagsfremstilling: 

Indstilling: 

Til orientering. 

Referat: 

Beslutning: 

Intet. 

Ansvarlig: 

Punkt 13 – Orientering fra sekretariatet 

Sagsfremstilling: 

Søren Rex fortæller, at Kim Steenbrandt fra HK Service Hovedstaden er ansat som faglig medarbejder pr. 01.09.20 og 

at Heidi Jensen har opsagt sin stilling og blevet ansat i HK Service Hovedstaden. 

Det er besluttet, at der ikke ansættes en ny udviklingskonsulent men i stedet en faglig medarbejder. 

Karin Dinsen er ansat som faglig medarbejder pr. 01.10.20, Karin har tidligere været ansat i HK Handel og er lige nu 

ansat i et vikariat i HK IMI. 

Det betyder også, at der rykkes rundt på arbejdsopgaverne i afdelingen og at dette afdelingssektorbestyrelsesmøde 

formentligt er Anettes sidste. 

Kate Skou Rasmussen bliver ny sekretær for afdelingssektorbestyrelsen, hvilket betyder at Kate fremover skal have 2 

kommuner i stedet for de 4 som hun har nu. 

HK Hovedstaden følger fortsat de restriktioner og regler om Covid-19, som er udstukket. 

Indstilling: 

Til orientering 

Referat: 

Beslutning: 

Ansvarlig: 

Søren Rex. 

Punkt 14 - Eventuelt 

Sagsfremstilling: 



Indstilling: 

Referat: 

Beslutning: 

Ansvarlig: 

Punkt 15 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde 

Sagsfremstilling: 

Mandag, den 21. september 2020 kl. 9.00 – 15.00, mødelokale 4.1+4.2, Svend Aukens Plads 11. 

Punkter/emner til kommende møder: 

• Godkendelse af kommissorium for Erfa-gruppen for F-TR og klubformænd Ansvarlig: Bo Vollertsen og Merete 

Andersen. 

• Organiseringsgrad 

• Elevudvalget 

Næste dagsordensmøde er den 9. september 2020. 

Input til næste dagsorden sendes senest 7. september til Anette H. Karlsson eller Søren Rex. 

Afleveres i formen: 

• Emne 

• Sagsfremstilling 

• Indstilling 

• Ansvarlig 

• Bilag 

Indstilling: 

Til orientering. 

Referat: 

Beslutning: 

Ansvarlig: 

Søren Rex og Anette H. Karlsson. 

Punkt 16 – Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet 

Sagsfremstilling: 

Deltagere:  Afbud: 

Winnie Axelsen Formand  

Karla Kirkegaard Næstformand  

Bo Vollertsen Københavns kommune 
 

Camilla Ellitsgaard Movia  

Ditte Bredahl Adsersen Region Hovedstaden  

Hanne Buus Appelgreen Egedal kommune  

Jens O. Hansen Vallensbæk kommune ej 

fremmødt 

Jens R. Hansen Sundhed.dk 19.08.20 

June Andersen Københavns kommune  

Karen Lynn Jacobsen Bornholms Regionskommune  



Leif Luxhøj-Pedersen Lyngby-Taarbæk kommune  

Linda Svendsen Københavns kommune fra kl. 11.00 

Line Hi Ja Wedenborg Region Hovedstaden  

Lisbeth Hoffmann-Pedersen Gladsaxe kommune  

May Andersen Hillerød kommune  

Merete Andersen Københavns kommune  

Susanne Pedersen Tårnby kommune  

Søren Holdt Lorentzen Region Hovedstaden 12.06.20 

Tina Samson Fredensborg kommune Juli 20 

Suppleanter:  Indkaldt: Afbud

: 

Connie B.H. Jensen Region Hovedstaden 12.06.20  

Hanne Fie Brejner 

Sekretariatet: 

Nina Bendtsen 

Høje-Taastrup kommune 17.08.20  

John Bøgelund Sørensen 

Søren Rex 

Anette H. Karlsson 

  Juli 20 

Indstilling: 

Til orientering. 

Referat: 

Beslutning: 

Ansvarlig: Anette 

H. Karlsson 

Mødedeltagere: 

Winnie Axelsen, Karla Kirkegaard, Bo Vollertsen, Camilla Ellitsgaard, Ditte Gottlieb Bredahl, Hanne Buus Appelgreen, 

June Andersen, Karen Lynn Jacobsen, Leif Luxhøj-Pedersen, Linda Svenden (fra pkt. 6), Line Hi Ja Wedenborg, 

Lisbeth Hoffmann-Pedersen, May Andersen, Merete Andersen (fra pkt. 11), Hanne Fie Brejner, Connie B.H. Jensen. 

Afbud: 

Jens Rastrup Andersen, Søren Holdt Lorentzen og Tina Samson. 

Ej fremmødt: 

Jens O. Hansen. 

Fra afdelingen: 

Nina Bendtsen, Søren Rex og Anette H. Karlsson (referent). 


