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REFERAT 
 
 
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 16. november 2020 fra kl. 
9.00 – 15.00 
Via Teams 
  
 
 

 

 

 

 
 
Indholdsfortegnelse 
 

Punkt 1:  Godkendelse af dagsorden 

Punkt 2:  Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 19. oktober 2020 

Punkt 3: Strategiske indsatsområder 

Punkt 4: Aktuel politisk fokus 

Punkt 5: Synlighed i medierne 

Punkt 6: OK 21 

Punkt 7: Afdelingssektorgeneralforsamling 16. marts 2021 

Punkt 8: Kongresforslag 

Punkt 9: Valg af repræsentanter til LO Hovedstadens repræsentantskabsmøde den 1. december 

2020, samt indkaldelse til stiftende repræsentantskabsmøde i FH Hovedstaden 9. december 

2020. 

Punkt 10: Folkemøde 2021 

Punkt 11: Kommunikation af afdelingssektorbestyrelsens arbejde 

Punkt 12 Forbundssektorbestyrelsens dagsorden 

Punkt 13: Meddelelser / Kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen 

Punkt 14 Orientering fra sekretariatet 

Punkt 15: Eventuelt 

Punkt 16: Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde 

Punkt 17: Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet 

 

 

Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 19. oktober 2020 

3. Strategiske indsatsområder 

4. Aktuel politisk fokus 

5. Synlighed i medierne 

6. OK 21 

7. Afdelingssektorgeneralforsamling 16. marts 2021. 

8. Kongresforslag 

9. Valg af repræsentanter til LO Hovedstadens repræsentantskabsmøde den 1. december 2020, samt 

indkaldelse til stiftende repræsentantskabsmøde i FH Hovedstaden 9. december 2020. 

10. Folkemøde 2021 

11. Kommunikation af afdelingssektorbestyrelsens arbejde 

12. Forbundssektorbestyrelsens dagsorden 

13. Meddelelser / Kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen 

14. Orientering fra sekretariatet 



2 
 

15. Eventuelt. 

16. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde. 

17. Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet. 

 

 

Afdelingssektorbestyrelsesmødet afholdes via Teams og starter kl. 09:00. 

 

Referat: 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 

Kate Skou Rasmussen 

 

 

Punkt 2 – Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 19. oktober 2020 

 

Sagsfremstilling: 

 

Referat af afdelingssektorbestyrelsesmøde den 19. oktober 2020. 

 

Referat: 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 

Kate Skou Rasmussen 

 

 

Punkt 3 –  Strategiske indsatsområder 

 

Sagsfremstilling: 

 

Der gives tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der har holdt møde siden sidste 

afdelingssektorbestyrelsesmøde den 19. oktober 2020 

 

• Booste bestyrelsen 

• Årshjul 

 

Referat: 

Drøftelse omkring årshjulet samt indhold i samme. Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at udseendet 

ikke var det vigtigste, hvorfor der sagtens kunne arbejdes videre med en ”ikke-rund” udgave 

 

Beslutning: 

Det vigtigste er, at årshjulet giver et godt overblik over de aktiviteter som ASB skal arbejde med i løbet af 

året.  

Sekretariatet udarbejder nyt forslag til en ”Årshjul/Aktivitetskalender” til næste bestyrelsesmøde. 

 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 
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Punkt 4 – Aktuel politisk fokus 

 

Sagsfremstilling: 

- Hvad er der sket siden sidst? 

- Hvad sker der fremadrettet? 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Valg af ny overborgmester i Københavns Kommune. 2 kandidater har trukket sig (Mette Reissmann og Lars 

Weiss) og nu har Socialdemokratiet 1 kandidat – Sofie Hæstorp Andersen 

 

FOS – Formændene i de faglige organisationer har møde i morgen den 17. november, hvor der skal drøftes 

den videre proces ift. en kommende regionrådsformand samt møder mellem kandidaterne og FOS. 

 

Ditte har deltaget i de fleste ERFA møde – mangler dog tandklinikassistenterne og rådhusene. Har på disse 

møder talt med TR omkring en eventuelt virtuel generalforsamling. God og positiv tilbagemelding. 

 

Julekonkurrence på Facebook som har det formål, at øge synligheden på vores sociale medier, få flere 

følgere og promovere noget af det vi tilbyder som fagforening. Der vil være fine præmier. Konkurrencen skal 

promoveres i vores nyhedsbrev. 

 

Hanne Damsgaard fra ”Fag og Karriere” er ny teamleder efter Mette Vase. God dialog omkring kurser og 

medlemsarrangementer. En drøftelse af, at det er problematisk, at så mange arrangementer bliver aflyst. Vi 

kunne godt tænke os nogle flere virtuelle tilbud – eks. en ”Faglig frokost”. Skal kunne uploades senere, så 

dem der ikke har haft mulighed for at deltage kan se den efterfølgende. 

 

Martin Rasmussen har været ude og sige, ”at flere mænd end kvinder er krænkede”. Der skal udarbejdes en 

ny undersøgelse – Selve tilgangen til undersøgelsen udarbejdet af Opinion og udpluk af respondenter er i 

orden, men analysedelen og metodedelen laves på ny. 

 

1. december afholder vi TR/AMR-dag – for første gang i en virtuel udgave med en virtuel gave. Vi har fået lov 

af huset, men det er ikke formelt set blevet godkendt af revisionen. I forhold til spørgsmål til vores 

foredragsholdere vil deltagerne skulle sende spørgsmål ind via en særlig mail. 

 

15. december 2020. Er der møde i forhandlingsfællesskabet, hvor der udtages OK21 krav 

 

18. december digitalt fyraftensmøde i LO Hovedstaden (FH) omkring samspillet mellem politikområderne; 

Uddannelse, erhverv og beskæftigelse. Ejner Holst og Nana Højlund deltager, da det er deres fokusområder.  

 

Karla Kirkegaard 

Medlemmer i Københavns kommune der arbejder med forskellige aktiviteter – et stort medlemsmøde 

omkring hvem skal betale ”Coronaregningen” – bare ikke velfærden – Der er møde i næste uge hvor der 

arbejders på forskellige videoer. 

 

Søren Holdt Lorentzen 

Gavekort er penge og man bør sikre sig at revisionen er enig i fremgangsmåden 

Rygter om at Vibeke Westh stiller op som regionsrådsformand 

 

Bo Vollertsen 

Gavekort er penge – hvis man holder sig under grænserne er det ikke et problem 

 

Søren Rex 

Ift. gavekort er der tale om ”en gråzone” idet det ikke er muligt, at få et entydigt svar fra revisionen. 

Spørgsmålet er om, der er tale om en ”lejlighedsgave” eller andet. Vi har aftalt med regnskabsafdelingen, at 

vi kører videre og er opmærksom på, at der kan komme kritik. 
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Beslutning: 

Orientering taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Ditte Gottlieb Bredahl og Karla Kirkegaard 

 

 

 

Punkt 5 – Synlighed i medierne. 

 

Sagsfremstilling: 

Artikler/interviews der har været i medierne siden sidste afdelingssektorbestyrelsesmøde 

 

Referat: 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

• Lisbeth Hoffmann – 2 artikler uafhængig af hinanden – Gladsaxe Bladet 

• Jobcenter må ikke arbejde hjemmefra. 

• Regler om dokumentation på handicapområdet og jobcenterområdet. 

• Susanne Pedersen – artikler sammen med kommunaldirektøren AMR tillæg.  

• Ditte interviewet til TV Lorry. 

 

Hanne Fie Brejner 

Et medlem fra HTK – åbning af borgerservice og mundbind. Senere var Mads Samsing på med samme 

problematik. Efterfølgende gik deres kriseberedskab ind og ændrede retning og nu er der brug af mundhind 

 

Karen Lynn Jacobsen 

Kontaktet som FTR - Har være i BR Radio angående arbejdsmiljø ved distancearbejde 

 

Jens Rastrup Andersen  

Jens har udarbejdet en artikel som har ses her på dette link. 

http://magasin.samdata.dk/leder-den-der-begaar-fejlen-er-den-der-kan-redde-virksomheden/ 

 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning 

 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 6 – OK21.  

 

Sagsfremstilling: 

 

Revideret tidsplan 

 

Referat: 

 

Beslutning: 

Tages under forbundssektorbestyrelsens dagsorden. 

 

Ansvarlig: 

http://magasin.samdata.dk/leder-den-der-begaar-fejlen-er-den-der-kan-redde-virksomheden/
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Sekretariatet 

 

 

Punkt 7 – Afdelingssektorgeneralforsamling 16. marts 2021. 

 

Sagsfremstilling: 

Afdelingssektorafdelingsbestyrelsen har drøftet, og vedtog på bestyrelsesmødet den 19.10.2020, at 

sekretariatet udfærdiger en ansøgning til afholdelse af digital afdelingssektorgeneralforsamling til HK 

Danmarks Hovedbestyrelse.  

 

Herudover om valg ville kunne foretages elektronisk før selve afholdelsen af 

afdelingssektorgeneralforsamlingen. 

På afdelingssektorgeneralforsamlingen afholdes følgende valg, ikke alle valg foretages hvert år.    

• Formand 

• Næstformand,  

• Afdelingssektorbestyrelsen/suppleanter, 

• Bestyrelsesmedlemmer/suppleanter til HK Kommunals Forbundssektorbestyrelse 

• Bestyrelsesmedlem/suppleant til HK Hovedstaden 

• Repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter til HK Hovedstaden 

• Delegerede/suppleanter til HK Danmarks kongres 

• Fanebærer/suppleanter 

 

HK’s love har følgende bestemmelser om afholdelse af afdelingssektorgeneralforsamlinger: 

 

Love for HK Danmark 2017: 

 

§ 16 

Stk. 2.  

b) valg af delegerede foregår på de indkaldte sektorgeneralforsamlinger 

c) på samme måde vælges et passende antal suppleanter, dog mindst 2 fra hver 

afdelingssektor 

d) afstemningerne foretages skriftligt, såfremt der er opstillet flere, end der skal vælges.   

  

§23 

Stk. 1. Hovedbestyrelsen er mellem kongresserne forbundets øverste myndighed (se dog 

 § 26) og tager under ansvar over for kongressen beslutninger i alle spørgsmål. Herunder 

 eventuelle eksklusioner og godkendelse af forbundsdannelse.   

 

Love for afdelinger og afdelingssektorer under HK Danmark 2017: 

 

§ 12 

Stk. 2. Herudover skal HK-afdelingen afvikle afdelingssektorgeneralforsamling i hver  

afdelingssektor. HK-afdelingen kan alternativt som et forsøg i kongresperioden efter 

beslutning på afdelingssektorgeneralforsamlingen afvikle afdelingssektorgeneral- 

forsamlinger hvert andet år i en afdelingssektor.   

 

Stk. 4. HK-afdelingerne/afdelingssektorerne kan i kongresperioden – efter hovedbestyrel- 

sens forudgående godkendelse – iværksætte forsøg for generalforsamlingens gennem- 

førelse, både hvad angår form, indhold og hyppigheden af afholdelse.  

 

§ 16 

Stk. 4. Til afdelingssektorgeneralforsamlingen har ethvert medlem af afdelingssektoren adgang mod 

forevisning af dokumentation for medlemskab. Alle medlemmer kan deltage i afstemningen med en stemme. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.   

 

Redegørelse: 
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Der er således, i lovene mulighed for, at søge HK Danmarks Hovedbestyrelse om godkendelse af afholdelse 

af digital afdelingssektorgeneralforsamling i henhold til love for afdelinger og afdelingssektorer § 12, stk. 4. 

 

Det er ikke vurderingen, at dette vil stride imod § 16, stk. 4 i lovene for afdelinger og afdelingssektorer, om at 

der ikke kan stemmes med fuldmagt, idet det fortsat vil være det enkelte medlem som foretager sin 

afstemning.  

 

Endvidere må det vurderes, at det ikke er helt klart, om denne bestemmelse også tillader, at 

afdelingssektorgeneralforsamlingen, vil kunne afholdes med et forudgående valg.    

 

Sekretariatet har, på baggrund af beslutningen på afdelingssektorbestyrelsesmødet den 19.10.2020, 

fremsendt følgende ansøgning til HK Danmark: 

 
Dispensationsansøgning: 
 
”HK Danmark 
Weidekampsgade 8,  
2300 København S  
 
Ansøgning om afholdelse af digital afdelingssektorgeneralforsamling.   
 
Hermed skal HK Kommunal Hovedstaden ansøge om godkendelse af afholdelse af digital 

afdelingssektorgeneralforsamling, i henhold til love for afdelinger og afdelingssektorer § 12, stk. 4. 

 

Endvidere ansøges der om muligheden for, at afholde valgene til: 

• Formand 

• Næstformand,  

• Afdelingssektorbestyrelsen/suppleanter, 

• Bestyrelsesmedlemmer/suppleanter til HK Kommunals Forbundssektorbestyrelse 

• Bestyrelsesmedlem/suppleant til HK Hovedstaden 

• Repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter til HK Hovedstaden 

• Delegerede/suppleanter til HK Danmarks kongres 

• Fanebærer/suppleanter 

Som separate valg inden selve afholdelsen af afdelingssektorgeneralforsamlingen. 

 

Begrundelsen for ansøgningen er ønsket om, at kunne give det fagpolitiske indhold større vægt på 

afdelingssektorgeneralforsamlingen, da det er vores erfaring, at valghandlingerne fylder forholdsmæssigt 

meget tidsmæssigt.  

 

Vi vil gerne imødekomme den digitale samtid, vi er i, og ikke mindst den digitale fremtid, som vi kigger ind i. 

Vi vil gerne udforske og afprøve nye veje, så vi opleves som en nærværende og proaktiv fagforening. 

 

Det skal understreges, at det er vores ønske, når situationen tillader det, at have både fysik og digital 

deltagelse samtidig på generalforsamlingen.  

 

Herudover vil dette også øge vores synlighed som organisation samt have et stort organiseringsperspektiv.    

  

Selve proceduren ved afholdelse af de oplistede valg forud for generalforsamlingen, vil blive tilrettelagt 

således, at afdelingen vil sikre, at alle får mulighed for at opstille som kandidater til de forskellige valg, og via 

hjemmesiden vil få mulighed for, at foretage en præsentation af sit kandidatur.    

 

Endvidere vil selve afstemningen, blive foretaget via et elektronisk afstemningssystem (f.eks. eventbizz) 

således, at der sikres, at det kun er stemmeberettigede der kan afgive stemmer til valgene. 

 

Selve afstemningsresultatet vil efterfølgende blive udmeldt på generalforsamlingen.  

  

Med venlig hilsen 
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HK Kommunal Hovedstaden  

Ditte Gottlieb Bredahl 

Afdelingssektorformand”  

 

Emner til hjemmesiden mv. 

  

Herudover blev det på sidste afdelingssektorbestyrelsesmøde aftalt, at der på dette møde, skulle komme 

forslag til emner, som vil kunne komme på hjemmesiden, samt tilbagemelding om, hvilke 

bestyrelsesmedlemmer der ønsker at stille sig til rådighed for videooplæg på hjemmesiden. 

 

Afholdelse af digital afdelingssektorgeneralforsamling: 

 

Det skal, såfremt Hovedbestyrelsen godkender vores dispensationsansøgning indstilles, at den digitale 

generalforsamling afholdes med udgangspunkt i Svend Aukens Plads, hvilket indebærer, at der ikke vil blive 

streamet til Hillerød og Bornholm 

 

 

Referat: 

John Bøgelund Sørensen 

Gennemgang af punktet og orientering om, at dispensationsansøgning er fremsendt og optaget på HB´s 

dagsorden til 2. og 3. december 2020. 

 

Søren Holdt Lorentzen 

Kan ikke finde nogen steder hvor der står anført, at man skal være fysisk tilstede. Hvor findes lovene og 

kan de lægges på First Agenda. 

 

Drøftelse af emner til beretningen og hvem der har budt ind: 

Arbejdsmiljø – Karla Kirkegaard 

Kongresforslag lønstruktur – Leif Luxhøj-Pedersen 

Kongresforslag elever – Hanne Appelgreen er foreslået 

Kompetenceudviklingstiltag COK – Søren Holdt Lorentzen og Line Hi Ja Wedenborg 

Uddannelse – virtuel organisation – hvem ?? 

Corona – arbejde hjemmefra – hvilke erfaringer – Hanne Fie Brejner 

Afdelingssektorbestyrelsesuddannelsen - Tina Samson, Hanne Fie Brejner og Ditte Gottlieb Bredahl 

 

Beslutning: 

Godkendt 

Lovene lægges i First Agenda 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 8 – Kongresforslag. 

 

Sagsfremstilling: 

I forsættelse af de tidligere drøftelser, skal det indstilles, at afdelingssektorbestyrelsen på afdelings–

sektorgeneralforsamlingen stiller forslag om, at der kan afholdes digital afdelings-sektor–generalforsamling 

samt at der vil kunne foretages valg før selve afdelingssektor-generalforsamlingen:  

 

Dette vil kræve en ændring/tilføjelse til følgende:   

 

Love for afdelinger og afdelingssektorer under HK Danmark 2017: 

§ 12 

 

Stk. 4. HK-afdelingerne/afdelingssektorerne kan i kongresperioden – efter hovedbestyrelsens forudgående 
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 godkendelse – iværksætte forsøg for generalforsamlingens gennemførelse, både hvad angår form, indhold  

og hyppigheden af afholdelse.  

 

Det skal foreslå af § 12, stk. 4 ændres til: 

Stk. 4. HK-afdelingerne/afdelingssektorerne kan vælge at afholde generalforsamlingen digitalt, herudover 

kan der i kongresperioden – efter hovedbestyrelsens forudgående godkendelse – iværksættes forsøg for 

generalforsamlingens gennemførelse, både hvad angår form, indhold og hyppigheden af afholdelse.    

 

Nyt stk. 5 

Stk. 5. HK-afdelingerne/afdelingssektorerne kan vælge, at afholde valgene på generalforsamlingen forud for 

selve generalforsamlingen.    

 

 

Referat: 

Ditte har oplyst at der i formandskabet drøftes om fremsendes et forslag fra HK Hovedstaden – altså, at man 

kan afvikle generalforsamlinger digitalt.  

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 9 – Valg af repræsentanter til LO Hovedstadens repræsentantskabsmøde den 1. 

december 2020, samt indkaldelse til stiftende repræsentantskabsmøde i FH Hovedstaden 9. 

december 2020. 

 

Sagsfremstilling: 

Der skal vælge 4 repræsentanter. 

 

Referat: 

Følgende blev vagt: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Karla Kirkegaard 

Bo Vollertsen 

Jens Rastrup Andersen 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

Punkt 10 – Folkemødet 2021. 

 

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen ønsker at deltage i Folkemødet, for at indgå i og påvirke udvalgte debatter.  

Formålet hermed, er en videreførelse af arbejdet med de strategiske indsatsområder.  

På denne og mere direkte måde, omsættes strategi til konkrete handlinger. 

 

For at tilgodese deltagernes forskellige muligheder, for deltagelse, foreslås en ”fritvalgsmodel”. 

Modellen muliggør deltagelse i 1 til 3 dage (0-3 overnatninger) 

 

”Folkemødet-gruppen” hjælper med at udpege relevante (når det er muligt) workshops/temaer. 
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Bestyrelsen beslutter hvilken strategi der skal følges: 

• fx at bringe faget administration i fokus som led i indsatsområdet om udvikling i HK-faget 

• fx at skabe bevidsthed om digital transformation, eller 

• andet fra arbejdet med strategiske indsatsområder. 
 

Valg af løsning: 

Løsning 1 

Mulighed for næsten at følge hele Folkemødet fra onsdag til lørdag.  

Der er i løsning 1 mulighed for afrejse onsdag eftermiddag eller torsdag morgen. 

Tilsvarende er der mulighed for hjemrejse torsdag, fredag eller lørdag. 

Transport i perioden vil være arrangeret – mellem færge, logi og folkemødet.  

Morgenmad er for egen regning af praktiske årsager, idet logi ikke nødvendigvis tilbyder dette.  

Der er frokost og middag inkluderet 

Løsningen omfatter alene deltagere, der ikke rejser i andet regi end afdelingssektorbestyrelsen. 

 

Løsning 2 

Alternativ til en strategisk og fokuseret deltagelse, foreslås en deltagelse hvor styrkelse af 

relationsarbejdet overfor relevante interessenter er formålet og afvikles som en tur/retur torsdag. 

 

ØKONOMI: 

Baseret på et realistisk skøn for 12 deltagere, anslås den samlede udgift til: 

Løsning 1 at udgøre ca. 55.000 kr. og Løsning 2 at udgøre ca. 15.000 kr. 

 

Hvis logi kun kan lejes i 7 dage for samme pris, som for tre dage, er det så ok, hvis nogle bruger de 

resterende dage? 

 

Kan gruppen få bemyndigelse til at forhåndsbooke logi, med udgangspunkt i antallet af deltagere angivet 

på bestyrelsesmødet 16/11 2020? 

 

Anvendelse af AKUT/UTK-midler til dette arrangement mangler afklaring. 

Skønnet indeholder ikke betaling for tabt arbejdsfortjeneste. 

Hvis bestyrelsen beslutter sig for løsning 1, forudsættes det at bestyrelsen peger på en 

finansieringsløsning, så det samlede råderum ikke overskrides. 

 

VIDERE PROCES: 

Hvis model 1 besluttes, arbejdes der videre med praktikken omkring konkretiseringen af indsatsen. 

Bestyrelsen orienteres løbende om udviklingen i arbejdet hermed. 

 

Besluttes model 2, vil der ikke ske yderligere orientering. 

 

Praktikken med transport og eventuel overnatning varetages af Folkemødet gruppen i behørigt 

samarbejde med afdelingen og bestyrelsen. 

 

Referat: 

Oplæg fra Bo omkring gruppens arbejde omkring Folkemødet 2021.  

 

Drøftelser af koncept og muligheder. 

 

Arbejder videre med ud onsdag og hjem fredag – med bus begge veje. 

 

Beslutning: 

Der arbejdes videre med et koncept omkring udrejse onsdag og hjemrejse fredag – med bus begge veje. 

 

Ansvarlig: 

Folkemødeudvalget 
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Punkt 11 – Kommunikation af afdelingssektorbestyrelsens arbejde. 

 

Sagsfremstilling: 

På mødet på Konventum i september blev det drøftet, hvorledes man kan kommunikere 

afdelingssektorbestyrelsens arbejde ud til medlemmer og TR. 

 

Der var forskellige forslag fremme og inspiration fra Egedal Kommune er fremsendt 25. september 2020. 

 

Udfordringen er, at der oftere og oftere kommer ”små pip” fra TR og medlemmer om, at det ikke er synligt 

hvad afdelingssektorbestyrelsen arbejder med – at der er tale om ”en lukket klub” 

 

Vi har gennem årene haft iværksat forskellige tiltag – ”Den gode historie”, ”Hvad skal kommunikeres?” – 

uden den store succes. 

 

Det er vigtigt, at tage med i overvejelserne, at vi ikke ”bare” forfalder til at lave endnu et nyhedsbrev, der 

lægger sig i stakken af alle de andre nyhedsbreve. 

 

I sekretariatet har vi, som et oplæg, ”brain-stormet” på muligheden om, at bruge vores journalist (Berit 

Andersen) mere aktivt til at lave ”bestyrelseshistorier” til vores nyhedsbrev.   

Vi forestiller os, at vi fra møde til møde aftaler hvilken historie, der skal med i næste nyhedsbrev og derefter 

kobler Berit og relevante bestyrelsesmedlemmer sammen til at udarbejde historierne. 

 

Referat: 

Drøftelse af hvordan ASB fremadrettet skal kommunikere deres arbejde ud til medlemmerne. 

 

Enighed om, at der fremadrettes drøftes på hvert bestyrelsesmøde under punktet ”Meddelelser/–

kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen”, om der ”historier” der skal bringes til nyhedsbrevet via 

journalist Berit Andersen.  

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

Punkt 12 – Forbundssektorbestyrelsens dagsorden. 

 

Sagsfremstilling: 

Gennemgang af dagsorden til forbundssektorbestyrelsesmøde den 23. + 24. november 2020. (Eftersendes 

af sekretariatet) 

 

Referat: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat 

Intet 

 

Punkt 2:  Aktuel politisk status.  

Bo Vollertsen - Hvad skal der til før end vi/sektoren aflyser uddannelse og arrangementer. Ditte fortæller, at 

den drøftelse er italesat til sidste møde.  

 

Punkt 3:  2. behandling af HK Kommunals specielle krav til KL og RLTN samt orientering om OAO´s 

generelle krav 
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Ditte Gottlieb Bredahl 

Har noteret sig, at kravet om pension til elever er superfint, og fint med en særlig indsats for 

videreuddannelse for tandklinikassistenterne – her skal man dog være opmærksom på hvordan vi får 

overtandlægerne til at sende dem på uddannelse 

 

 

Punkt 4: Ekstern repræsentation – Sampensions repræsentantskab 

Intet 

 

Punkt 5: Præsentation af MSI 2020 

Intet 

 

Punkt 6: 2. behandling af faglig handlingsplan for 2021-2022. 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Positivt at det var en 2-årig periode, meget tekst men ikke mange konkrete handlinger. Positivt med 

elevindsatsen og - punkt 9 og 10 i den faglige handlingsplan.  

 

Punkt 7: Opfølgning på kongresforslag 2: Elevuddannelse 

Karla Kirkegaard er meget skuffet over der ikke står mere omkring arbejdsgivers ansvar - 

arbejdsgivervinkel. 

Bo Vollertsen – arbejdsgiver skal spørges om, hvad er det de vil have. 

 

Punkt 8: Status på arbejdet med den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse 

Intet 

 

Punkt 9: Aktuel økonomiopfølgning 2020 

Intet 

 

Punkt 10: 2. behandling og godkendelse af sektorbudgettet for 2021 

Intet 

 

Punkt 11: Personaleorientering 

Intet 

 

Punkt 12: Eventuelt 

Intet 

 

Kategori – TEMA – 24. november 2020 

Merete Andersen. Kan man optage temadrøftelsen fra Forbundssektorbestyrelsen? 

 

 

Beslutning: 

Se under hvert punkt 

 

Ansvarlig: 

Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard og Karen Lynn Jacobsen 
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Punkt 13 – Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling: 

 

 

Referat: 

Bo Vollertsen 

ØKF klubben er i gang med et arrangement med Sampension 

 

Lisa Greve Korsbæk 

Mener at bestyrelsesuddannelsen skal i Nyhedsbrevet 

Generalforsamlingen i Nyhedsbrevet 

 

Søren Rex 

Præciserede at det nyhedsbrev vi taler om med vores gode artikler og historie skal i – er det i forvejen 

eksisterende Nyhedsbrev fra sektoren. Nyhedsbrevet er opbygget på den måde, at det først vores egne 

historier/artikler og dernæst sektorens historier artikler. 

 

Beslutning om at disse skal i nyhedsbrevet. 

Bestyrelsesuddannelsen - hvis man har lyst til at udtale sig til Berit kontakter man Søren Rex.  

Generalforsamlingen. Ditte har sagt ja 

 

Beslutning: 

Der var enighed om, at bestyrelsesuddannelse og vores generalforsamling skal i Nyhedsbrevet.  

Hvis man har lyst til at udtale sig til en artikel skal man rette henvendelse til Søren Rex, der foranlediger 

kontakt til journalisten Berit Andersen. 

 

Lisa, Kim og Ditte har sagt ja til artikel om bestyrelsesuddannelsen og Ditte til en historie om Virtuel 

generalforsamling 

 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

Punkt 14 – Orientering fra sekretariatet. 

 

Sagsfremstilling: 

 

 

Referat: 

Søren Rex 

Vi har fået oprettet en ny mailpostkasse – vi aflyser de allerede indkaldte møde og diverse arrangementer og 

indkalder på ny via ny postkasse. I vil fremadrettet modtaget invitationerne fra denne postkasse 

 

Navn: ASB.Kommunal.Hovedstaden 
E-mail alias: asb.kommunal.hovedstaden@hk.dk 
  

Søren Holdt Lorentzen 

Anbefaler at vi fremadrettet kun booker ASBM fra kl. 09:00 – 15:00  

 

Søren Rex.  

Tilkendegiver, at det kan vi sagtens men hver især skal så selv huske, at der er morgenbrød fra kl. 8:30 

Event Buizz – Anette arbejder med systemet vi skal bruge til generalforsamlingen  

 

Beslutning: 

Vi booker fremadrettet kun fra 09:00-15:00 (Er gjort) 

mailto:asb.kommunal.hovedstaden@hk.dk
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Ansvarlig: 

 

 

Punkt 15 – Eventuelt. 

 

Sagsfremstilling: 

 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Der mangler enkelte billeder på hjemmeside, det skal vi have gjort.  

 

Søren Rex 

Det er vi lidt udfordret med grundet vi ikke mødes fysisk. Der er mulighed for, at man kan sende et billede ind 

til os, så lægger vi det op. Der mangler billeder på: 

Jannie Hytting 

Camilla Ellitsgaard 

Lisa Greve Korsbæk 

Henrik Marckmann Hansen 

June Andersen 

Michael Rasmussen 

 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

Punkt 16 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde. 

 

Sagsfremstilling: 

Mandag den 14. december 2020 kl. 09:00 – 15:00 via TEAMS 

 

 

 

Punkter/emner til kommende møder: 

 

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

og Merete Andersen. 

 

• Organiseringsgrad 

 

• Elevudvalget 

 

• Forbundskongressen 2021 – evt. forslag til lovændring 

 

 

Næste dagsordenmøde er mandag den 30. november 2020. Input til næste dagsorden sendes senest 

torsdag den 26. november 2020 til Kate Skou Rasmussen (kate.skou.rasmussen@hk.dk) eller Søren Rex 

(soeren.rex@hk.dk)  

 

Afleveres i formen: 

• Emne 

mailto:kate.skou.rasmussen@hk.dk
mailto:soeren.rex@hk.dk
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• Sagsfremstilling 

• Indstilling 

• Ansvarlig 

• Bilag 

 

Her indsættes sagsfremstillingen fra den udsendte dagsorden og evt. indstilling. 

 

Referat: 

 

Beslutning: 

 

Ansvarlig: 

 

 

Punkt 17 – Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet. 

 

Sagsfremstilling: 

Deltagere           Afbud: 

Ditte Gottlieb Bredahl   Formand 

Karla Kirkegaard   Næstformand 

Bo Vollertsen     Københavns Kommune 

Camilla Ellitsgaard   Movia 

Hanne Buus Appelgreen  Egedal Kommune     X 

Hanne Fie Brejner   Høje-Taastrup Kommune 

Jannie Hytting    Københavns Kommune 

Jens Rastrup Andersen   Sundhed.dk 

Karen Lynn Jacobsen   Bornholms Regionskommune 

Kim Sørensen    Københavns Kommune 

Leif Luxhøj-Pedersen   Lyngby-Taarbæk Kommune     

Line Hi Ja Wedenborg   Region Hovedstaden 

Lisa Greve Korsbæk   Region Hovedstaden 

Lisbeth Hoffmann   Gladsaxe Kommune 

May Andersen    Hillerød Kommune 

Merete Andersen   Københavns Kommune 

Susanne Pedersen   Tårnby Kommune 

Søren Holdt Lorentzen   Region Hovedstaden 

Tina Samson    Fredensborg Kommune 

 

Suppleanter:        Indkaldt:  Afbud: 

June Andersen    Københavns Kommune 

Michael Rasmussen   Hillerød Kommune   

Conni Boutrup H. Jensen  Region Hovedstaden 

 

Sekretariat 

Nina Bendtsen 

John Bøgelund Sørensen 

Søren Rex 

Kate Skou Rasmusen 

 

Referat: 

 

Beslutning: 

 

Ansvarlig: 

Kate Skou Rasmussen 
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Mødedeltagere: 

Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard, Bo Vollertsen, Camilla Ellitsgaard, Hanne Fie Brejner, Jannie 

Hytting, Jens Raastrup Andersen, Karen Lynn Jacobsen, Kim Sørensen, Leif Luxhøj-Pedersen fra kl. 09:45, 

Line Hi Ja Wedenborg, Lisa Greve Korsbæk, Lisbeth Hoffmann, May Andersen, Merete Andersen, Susanne 

Pedersen fra kl. 10:50, Søren Holdt Lorentzen, Tina Samson og Michael Rasmussen fra kl. 10:45 (indkaldt 

samme morgen – besked på mobilsvar) 

 

Fra afdelingen: 

John Bøgelund Sørensen, Nina Bendtsen, Søren Rex og Kate Skou Rasmussen 

 


