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REFERAT
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 25. marts 2021 fra kl. 9.00 – 
12.00 - Via Teams

Indholdsfortegnelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.
Punkt 2: Godkendelse af forretningsorden.
Punkt 3: Valg af 2 suppleanter til HK Danmarks Hovedbestyrelse.
Punkt 4: Valg af 2 suppleanter til HK Kommunals Forbundssektorbestyrelse.
Punkt 5: Eventuelt

Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af forretningsorden.
3. Valg af 2 suppleanter til HK Danmarks Hovedbestyrelse.
4. Valg af 2 suppleanter til HK Kommunals Forbundssektorbestyrelse.
5. Eventuelt

Afdelingssektorbestyrelsesmødet afholdes via Teams og starter kl. 09:00

Sagsfremstilling:
Vi foreslår der kommer endnu et punkt omkring evaluering af generalforsamlingen 

Referat:
Nu dagsorden som nedenfor:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af forretningsorden.
3. Evaluering af generalforsamlingen
4. Valg af 2 suppleanter til HK Danmarks Hovedbestyrelse.
5. Valg af 2 suppleanter til HK Kommunals Forbundssektorbestyrelse.
6. Eventuelt

Beslutning:
Godkendt

Ansvarlig:
Kate Skou Rasmussen
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Punkt 2 – Godkendelse af forretningsorden

Sagsfremstilling:
Udkast til forretningsorden vedlægges. Der er ikke nogen ændringer i forhold til den tidligere 
godkendte forretningsorden.

Referat:
John kan en kort orientering.

Datoen på sidste side skal ændres. Er gjort op uploadet på First Agenda. 

Beslutning:
Godkendt

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 3 –  Evaluering af generalforsamling den 16. marts 2021

Sagsfremstilling:

Referat:

Beslutning
Generelt gik den digitale generalforsamling godt, der bør bruges mere tid når man offentliggører 
afstemningsresultaterne.

Der er generelt et ønske om afholdelse af fysisk generalforsamling. Selve valghandlingerne kan 
enten fortages før generalforsamlingen eller på selve generalforsamlingen.

Der var også et ønske fra de fleste om streaming af en fysisk generalforsamling.

Herudover var der en række bemærkninger til:
Kommunikation
Tilmeldingsprocedure
Brug af 2 platforme
Tidsflowet – skal generalforsamlingen evt. afholdes på et andet tidspunkt – dag
Udarbejdelse af statistik

Generalforsamlingen har været drøftet – bestyrelsen skal have en drøftelse af hvilken type 
generalforsamling vi ønsker.  
 

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen
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Punkt 4 –  Valg af 2 suppleanter til HK Danmarks Hovedbestyrelse

Sagsfremstilling:
På nuværende tidspunkt er følgende valgt:

1. Suppleant – Hanne Appelgreen.
2. Suppleant – Karen Lynn Jacobsen

Referat:
Hvis der bliver kampvalg skal afstemningen foregå via mail som skal sendes til Kate Skou 
Rasmussen, som selvfølgelig vil behandle dem fortroligt.

Hanne Appelgreen
Genopstiller gerne.

Bo Vollertsen
Vil gerne stille op hvis Karen ikke stiller op.

Beslutning
En enig bestyrelse besluttede følgende:

1. Suppleant Hanne Appelgreen
2. Suppleant Bo Vollertsen

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen.

Punkt 4 – OK 21 – Valg af 2 suppleanter til HK Kommunals Forbundssektorbestyrelse.

Sagsfremstilling:
På nuværende tidspunkt er følgende valgt:

1. Suppleant Hanne Appelgreen
2. Suppleant Bo Vollertsen

Referat:
Hvis der bliver kampvalg skal afstemningen foregå via mail som skal sendes til Kate Skou 
Rasmussen, som selvfølgelig vil behandle dem fortroligt.

Hanne Appelgreen
Genopstiller gerne.

Bo Vollertsen
Genopstiller gerne.

Beslutning
En enig bestyrelse besluttede følgende:

1. Suppleant Hanne Appelgreen
2. Suppleant Bo Vollertsen
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Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 5 – Eventuelt.

Sagsfremstilling:

Referat:
Søren Rex
Vi har modtaget et skriv fra forbundet angående kongres. De skal vide noget om jeres 
informationer om mail, mobil. Er der nogen der imod vi samler oplysningerne og fremsender dem til 
sektoren. Hvis der er så skal i give mig besked.

Karla Kirkegaard
Til orientering, er jeg blevet kontaktet af en journalist fra Berlingske. Hun er i gang med en historie 
om det med 2/3 dels ordningen for valgte politikere og om det er ret og rimeligt at man kan få 2/3 
dels løn når man ikke længere er ansat.

Karla har udtalt, at vi er rigtig glade for at det nu er lavet om fremadrettet og dem på den gamle 
ordning kan vælge at gøre brug af den.

Søren Holdt
Er træt at det med primærmail og sekundærmail da vi ikke selv kan se det.

Hanne Fie Brejner
Bestyrelseskonferencen den 5.+6. maj bliver den til noget?

Søren Rex
Vi ved jo ikke helt, men hvis vi kigger på den genåbningsplan der ligger nu, er det nok ikke helt 
sikkert vi kan komme afsted. Vi kigger på når vi har næste ASBM den 11. april. Den bliver ikke 
virtuelt, så hvis vi ikke kan komme afsted rykker vi dagene. 

Beslutning:

Ansvarlig:


