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REFERAT
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 12. april 2021 fra kl. 9.00 – 
15.00 - Via Teams

Indholdsfortegnelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.
Punkt 2: Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 11. og 25. marts 

2021.
Punkt 3: Strategiske indsatsområder.
Punkt 4: Aktuel politisk fokus.
Punkt 5: Synlighed i medierne.
Punkt 6: Repræsentantskabsgeneralforsamling den 15. april 2021.
Punkt 7: Generalforsamling den 16. marts 2021.
Punkt 8: Bestyrelseskonferencen den 6. og 7. maj 2021.
Punkt 9: OK21.
Punkt 10: Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.
Punkt 11: Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
Punkt 12: Orientering fra sekretariatet.
Punkt 13: Eventuelt.
Punkt 14: Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.
Punkt 15: Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Vi foreslår, at der kommer et ekstra punkt på dagsordenen nyt punkt 9 som omhandler 
Fællesbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2021. Punkterne herefter rykkes 1 enkelt gang 
ned. Den ny dagsorden er derfor som følger:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 11. og 25. marts 2021.
3. Strategiske indsatsområder.
4. Aktuel politisk fokus.
5. Synlighed i medierne.
6. Repræsentantskabsgeneralforsamling den 15. april 2021.
7. Generalforsamling den 16. marts 2021.
8. Bestyrelseskonferencen den 6. og 7. maj 2021.
9. Fællesbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2021
10. OK21.
11. Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.
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12. Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
13. Orientering fra sekretariatet.
14. Eventuelt.
15. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.
16. Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

Afdelingssektorbestyrelsesmødet afholdes via Teams og starter kl. 09:00

Referat:
Ingen bemærkninger

Beslutning:
Godkendt

Ansvarlig:
Kate Skou Rasmussen

Punkt 2 – Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 11. og 25. marts 
2021

Sagsfremstilling:

Referat af afdelingssektorbestyrelsesmøde den 11. og 25. marts 2021.

Referat:
Ingen bemærkninger

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 20. januar 2021.

KRV gruppen giver en mundtlig tilbagemelding fra deres møde den 17. marts 2021. 

Referat:
Ditte Gottlieb Bredahl
Ud over mødet den 17. marts er der afviklet endnu et møde den 7. april hvor vi havde inviteret 
vores journalister Torsten og Peter til at deltage. 
.
Jakob Mark (medlem af Folketinget for SF) – havde en uheldig debat og retorik omkring vores 
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faglighed og administration, mente der blev brugt al for mange penge på administration. Det fik 
Ditte til tasterne og lavet et debatindlæg i Politikken, omkring at, administration ikke er lig med 
unødvendigt bureaukrati.

Jesper Thorup fællesformand Østjylland delte indlægget på Facebook og Twitter, og så tog tingene 
fart.

Kirsten Normann Andersen (medlem af Folketinget for SF) reagerede voldsomt på Twitter.

Vi vil udarbejde et skriv til alle FTR og høre, om der er nogen der har en god historie eller vinkel i 
forhold til at fortælle om, at ”Administration har mange ansigter” og så ville have lyst til at lave en 
video, læserbrev, debatindlæg eller lignende. Vores 2 journalister vil meget gerne hjælpe med 
dette. Så hvis det er OK med jer, så vil vi i denne uge sende det ud til FTR.

Vi drøftede også hvad er formålet med KRV gruppen var, og blev enige om, at vi skal have italesat 
vores fag, gå ned af to spor. 

1) Indlæg – meget gerne en 20 stykker.
2) Kampagne Administration har mange ansigter

Journalisterne vil gerne hjælpe med at finde det rette medie/avis.

Line Hi Ja Wedenborg
Fint at få afdækket hvad vi skulle frem for hvad vi kunne. Godt at journalisterne var med.
På sigt komme ud i andre medier, og ikke kun på vores egne medier (HK).

Bo Vollertsen
Overheads bliver taget fra minimumspulje. Der er mange måde at lave den beregning, men der er 
altid afledte udgifter i forhold til personale blandt andet uddannelse osv.. I forhold til at 
administration har mange ansigter er der blandt andet ansat gældsrådgivere i Københavns 
Kommune.

Jens Rastrup Andersen
Rigtig godt Ditte tog til genmæle. Bureaukrati - ikke for bureaukratiets skyld, men det nødvendige.
Hvad siger de andre afdelinger?

Ditte svarer Jens – at der har været god opbakning for både for forbundet, som blandt andet har 
delt det på deres hjemmeside men, at andre faggrupper blandt andet skolesekretærer og 
skolelærere har været inde og like og dele. Der er jo også mange andre faggrupper der laver 
administration blandt andet BUPL og DSR.

Merete Andersen
Flot debatindlæg Ditte har udarbejdet. I KFF har en bibliotekar skrevet et debatindlæg. Den 
pågældende har blandt andet sammenlignet Københavns Kommune med ”Nemlig.com”. De har 
ansat en administrativ i stedet for en bibliotekar, med ordene at en kontoransat ikke kan det 
samme som en bibliotekar. Merete er rasende, men vil tage denne drøftelse en anden gang.

Jannie Hytting
Hvis bare afdelingssektorbestyrelsen selv ville lave et indlæg, så er der jo de 20 artikler som Ditte 
efterspørger. Vi har rigtig mange forskellige stillinger inden for vores fag blandt andet 
rygestoprådgivere.
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Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 4 – Aktuel politisk fokus

Sagsfremstilling:
- Hvad er der sket siden sidst?
- Hvad sker der fremadrettet?

Referat:
Ditte Gottlieb Bredahl
På de sociale medier kan man se, at der er kommet en ny kandidat til 
forbundsnæstformandsposten - Heidi Juhl Pedersen - ny kandidat til forbundsnæstformand. Heidi 
stiller kun op hvis det er Martin Rasmussen der bliver formand.

En anden kandidat er Jesper Thorup fællesformand for Østjylland, som også stiller også op som 
forbundsnæstformand. Jesper syntes ikke der skal være 2 mænd i spidsen for HK og støtter derfor 
op om Anja C. Jensen som forbundsformand.

Kommunals ledelse støtter Martin, men i Hovedstaden er der mangen der bakker op omkring Anja. 
De 2 største kommunale afdelinger støtter op omkring Anja.

HK Østjylland var på visit før påske og vi havde nogle rigtige gode snakke, og fik drøftede de 3 
politiske spor vi har her i HK Hovedstaden

Bo Vollertsen
I forhold til det kommende formandsvalg og næstformandsvalg syntes jeg, at det er så fint med 
noget fornyelse, jeg kender ikke Jesper Thorup, men syntes, at Anja skal se og komme videre og 
ikke kun snakke seksisme og METO, hvis hun skal gøre sig mere bemærket.

Line Hi Ja Wedenborg
Spurgte om Martin ville fortsætte som næstformand hvis Anja bliver formand? Enig med Bo om at 
Anja skal til at kommer ud over stepperne.

Leif Luxhøj-Pedersen
Syntes ikke han kender kandidaterne, men glæder sig til at mødes med dem.

Søren Rex
Angående forbundsformand/næstformand valget. Martin Rasmussen kender vi. Jesper Thorup er 
mere afdelingsmand og ikke en koncernmand. Han vil gerne have selvstændighed i afdelingerne. 

Ditte Gottlieb Bredahl
Der er udfordringer i Gribskov med advarsler til TR – ingen dialog, og man havde prøvet at tale 
med kommunaldirektøren, og borgmesteren. Møde mellem de faglige organisationer blandt andet 
Mikkel Kryger fra 3F og Rasmus Balslev fra DS, og vi besluttede, at skrive et åbent brev til byrådet. 
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Da det kom til at hvem skulle lave brevet – blev det så Mikkel, Rasmus og jeg samt journalisten 
Torsten - her fra huset. Vi havde travlt, da det skulle nås inden påske, da byrådet havde møde 
umiddelbart efter. Udkastet blev fremsendt til de andre organisationer. Rasmus kunne ikke være 
med på det da han mente det var for groft. Derefter blev flere organisationer nervøse, så der blev 
derfor ikke sendt et brev ud. Håber vi nu her efter påske kan få fremsendt brevet.

Karla Kirkegaard
Det er helt uhyggeligt at der igen er problemer i Gribskov. Har sådan på fornemmelsen, at de 
trækker den så langt de kan – går den, så går den. Overrasket over, at Rasmus Balslev ikke ville 
være med på brevet.

Ditte Gottlieb Bredahl
Der er ballade i Vallensbæk og Ishøj grundet ophør af det forpligtende samarbejde. Der er nu 
personaleflugt og de er i gang med at ”dele” medarbejderne. Ditte skal til møde med 
kommunaldirektørerne i Vallensbæk og Ishøj. Pt. er der 8 opsagt. Har møde med FTR i Ishøj.

Vedrørende vores undersøgelse af seksuelle krænkelser, så har Pernille Knudsen, 
viceadministrerende direktør i DA været ude at rose HK for undersøgelsen.

På onsdag den 14. april afvikler vi vores virtuelle uddannelseskonference og jeg håber I er tilmeldt 
og vil være en del af arrangementet. P.t. 122 tilmeldte. Lidt skuffende da jeg havde håbet der var 
mange flere der ville tilmelde sig arrangementet.

Beslutning:
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:
Susanne Pedersen
Tårnby har en afvis der kaldes ”2770” og deri havde nogle politikerne skrevet dårligt om de 
administrative medarbejder og om dårlig sagsbehandling. Susanne har talt med 
kommunaldirektøren. Kommunaldirektøren forslog, at han og Susanne sammen kunne lave et 
indlæg i 2770. Han ville også skrive til medarbejderne. Det blev ikke til noget, da borgmesteren 
selv ville skrive et indlæg. Nu må vi så se om der sker noget.

Beslutning:
Orientering taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen
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Punkt 6 –  Repræsentantskabsgeneralforsamling den 15. april 2021

Sagsfremstilling:
Materialer er udsendt fra HK Hovedstadens sekretariat den 24. marts 2021. 

Referat:
Ditte Gottlieb Bredahl
Temaer/pejlemærker i de 3 spor, og håber I kan se jer selv i det og vil stemme på dem. 

Beslutning:
Taget til efterretning
 
Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 7 –  Generalforsamling 16. marts 2021.

Sagsfremstilling:
På sidste bestyrelsesmøde blev der efterlyst ”statistik” over, hvor mange besøgende der havde 
været inden og se på beretningsvideoerne og opstillingsvideoerne samt, om vi havde et overblik 
over, hvilke aldersgrupper der var tilmeldt til vores generalforsamling.

Visning af beretningsvideoerne:
Ditte – 124 visninger
Hanne Fie – 76 visninger
Leif – 69 visninger
Hanne – 67 visninger
Tina, Lisbeth og Lisa – 64 visninger
Karla – 59 visninger
Line og Søren – 53 visninger

Visning af opstillingsvideoerne:
Karla – 85 visninger
Merete – 67 visninger
Hanne – 66 visninger
Jens – 64 visninger
Lisbeth – 62 visninger
Line – 60 visninger
June – 59 visninger
Connie – 58 visninger
Michael – 56 visninger
Søren – 54 visninger
Leif – 51 visninger
Jannie – 46 visninger
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Aldersfordeling over tilmeldte i generalforsamlingen:
Rækkemærkater Antal af Fødselsdato
30-39 33
40-49 65
50-59 131
60-69 60
70-79 3
Hovedtotal 292

Referat:
Ingen bemærkninger

Beslutning: 
Indstillingen taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 8 – Bestyrelseskonferencen den 6. og 7. maj 2021

Sagsfremstilling:
Vi skal have taget endelig stilling til om bestyrelseskonferencen skal udsættes til et senere 
tidspunkt.

Referat:
Søren Rex
Kontorchefen her i Huset Karina Mellerup har netop fortalt, at der ikke er åben for, at vi kan sidde 
og spise sammen – som det er lige nu. Vi har talt med Klinten og der er OK vi udskyder 
konferencen. 

Der var en drøftelse i bestyrelsen om:
 Skal vi udsætte til vi kan mødes fysisk?
 Skal vi afvikle bestyrelseskonferencen digitalt?
 Skal vi afvente til vi kommer lidt tætter på?

Beslutning
Vi træffer en endelig beslutning når vi kommer lidt tættere på, og prøver at komme med forslag til 
nye datoer, hvis det skal udsættes.

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 9 – Fællesmøde for alle afdelingssektorbestyrelser den 8. og 9. september 2021. 

Sagsfremstilling:
Sektoren planlægger at afvikle fællesmøde for alle afdelingssektorbestyrelser den 8.-9. september 
2021.

Vi har fået at oplyst, at det afholdes i Aarhus og starter kl. 10.00.
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Vi har derfor følgende forslag som vi ønsker at drøfte på mødet på mandag:

Vi rykker vores ASB-møde fra mandag den 6. september 2021, 9.00-15.00 til tirsdag den 7. 
september 2021, kl. 9.00-15.00. Mødet afholdes som vanligt på Svend Aukens Plads 11.

Når mødet er færdigt drager vi til Aarhus, hvor vi efter endt indkvartering spiser middag sammen.

Efter en god nats søvn er vi klar til at deltage i fællesmødet for afdelingssektorbestyrelser den 8. 
september 2021, kl. 10.00

Vi arbejder pt. på indkvartering og transport – mere om det på mødet på mandag

Referat:
Der var opbakning til forslaget og vi arbejder videre med koordinering af transportmuligheder. Hvis 
man kun ønsker 1 overnatning fra den 7. til den 8. september skal man give besked til Kate Skou 
Rasmussen på kate.skou.rasmussen@hk.dk 

Beslutning
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 10 – OK 21 

Sagsfremstilling:
John Bøgelund Sørensen giver en kort orientering. 

Referat:
John Bøgelund Sørensen
DSR har meldt ud, at der er stemt nej for deres vedkommende.  Det har umiddelbart ingen 
betydning for vores resultat.

46,9 procenter har afgivet deres stemmer her i Hovedstaden. En opfordring til, at få medlemmerne 
til at stemme.

Søren Rex
Vi har fået en oversigt over afstemningsprocenten på CVR niveau. Tal må ikke offentliggøres. Der 
er plads til forbedring. 

Søren Holdt Lorentzen
Hvorfor må tallene ikke sendes ud til medlemmerne. Det er håbløst gammeldags.

Søren svarer, at det er sektoren der i ikke ønsker det skal offentliggøres. 

Ditte Gottlieb Bredahl
Jeg vil gerne prøve at presse lidt på og syntes også det skal offentliggøres, så man kan konkurrere 
lidt med hinanden.

mailto:kate.skou.rasmussen@hk.dk
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Afdelingssektorbestyrelsen syntes det er tåbeligt og gammeldags at disse tal ikke kan 
offentliggøres. 

Søren Rex
Vil også forsøge at presse lidt på, at tallene kan blive offentliggjort.

Beslutning
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 11 – Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.

Sagsfremstilling:
Gennemgang af dagsorden til forbundssektorbestyrelsesmøde den 2. marts 2021
(Eftersendes af sekretariatet)

Referat:

Punkt 1 – Godkendelse af referater. 
Intet.

Punkt 2 – Aktuel politisk status.
Intet.

Punkt 3 – Evaluering af OK21.
Bo Vollertsen
Er det muligt vi kan få en anden proces i gang og gøre noget andet end det vi plejer. Den ene ting 
er et møde i FH og der styrke HK´s position. Kunne det være at udvide kredsen og ikke kun 
forhandlingsdelegation. Når sektoren sætter en plan for proces, så tænkes ikke så meget på 
hvordan TR/FTR kalender ser ud. Vil gerne have en længere tid til at drøfte det ud på 
arbejdspladserne. Det 3. er det postkort som anvendes. Måske kunne disse udvikles så det ikke er 
de samme krav der hele tiden kommer ind. 

Ditte Gottlieb Bredahl
Det omkring processen er jeg til dels enig i, men der er mange organisationer der også er 
involveret.

Leif Luxhøj-Pedersen
Frem til OK 24 skal vi i gang med at kigge på den lønstruktur, og skal forholdsvis hurtig i gang med 
at kigge på det.

Punkt 4 – Forløb for forbundssektorbestyrelsen.
Intet

Punkt 5 – HK Kommunals årsrapport og revisionsprotokollat for 2020.
Ditte Gottlieb Bredahl
Under ”Særlige poster” står der 47 millioner hvad er det. Har ladet sig fortælle at det er ALKA 
midlerne.
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Punkt 6 – HK Danmarks kongres 2021.
Ditte Gottlieb Bredahl
Fedt at Østjylland er enig i de politiske pejlemærker. Forhåbentlig kommer der en ordentlig og god 
debat omkring de unge.

Karla Kirkegaard
Helt normal procedure, at forbundssektorbestyrelsen kigger på, om der er noget vi fælles kan stille 
forslag om.

Punkt 7 – Organisering af arbejdet med de nye sundhedsadministrative koordinatorstuderende.
Ditte Gottlieb Bredahl
Giver god mening, at arbejde bliver lagt ud til hver enkelt afdeling. Vi må således sætte os ned og 
finde ud af, hvordan vi strukturere arbejdet her i afdelingen.

Søren Rex
Vi har jo i forvejen arbejdet med lægesekretæreleverne. Det vil blive nemmere for os at komme ud 
på KVU uddannelserne. Det var svært at få adgang til de nuværende uddannelsesskoler.

Søren Holdt Lorentzen
Hvor skal de studerende være i klub?

Søren Rex
Tanken er at så længe de er studerende, er de i en selvstændig klub – lige som 
lægesekretæreleverne er nu. Når de skal i praktik må vi finde ud af, om de skal flyttes til 
lokalklubberne. Det handler også om hvilke oplysninger vi får fra Center for HR.

Punkt 8 – PKA – Godkendelse af ændringer i vedtægt i Pensionskassen for Socialrådgivere, 
Socialpædagoger og Kontorpersonale.
Intet

Punkt 9 – PKA – Godkendelse af ændring i vedtægt i Pensionskassen for Sygeplejersker og 
Lægesekretærer.
Intet

Punkt 10 – Medlemsudviklingen 1. kvartal 2021.
Intet

Punkt 11 – Eventuelt
Intet

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard og Karen Lynn Jacobsen
 

Punkt 12 – Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.

Sagsfremstilling:
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Referat: 
Søren Rex
Grøn forandringsagent - de 2 første hold er afviklet online, og det har fået en fin evaluering. De vil 
rigtig gerne forsætte hvis der kommer en overbygning – med og uden ECTS point. 110 har været 
igennem kurserne – heraf 22 fra Kommunal.

Bo Vollertsen
Godt de er glade for kurset, men succeskriteriet skal være at de kan anvende det ude på 
arbejdspladserne.

Jens Rastrup Andersen
Omkring grøn forandringsagent, så er det er jo blandt anden noget vi skal være med til jf. den ny 
overenskomst. I forbindelse med de netop overstået overenskomstforhandlinger - og at de ikke vil 
tale om hjemmearbejdspladser, så er er det jo sjovt, at jeg er blevet tvunget til at arbejde 
hjemmefra 2 dage om ugen.

Susanne Pedersen
Til orientering så er der kommet en mail fra Komponent omkring kommunomuddannelsen.

Søren Rex
Tanken om grøn forandringsagent er ikke, at man skal blande sig i de politiske beslutninger, men 
at de kan anvende deres viden i dagligdagen på arbejdspladsen.

Til Jens - Lidt skræmmende, at I er tvunget til at arbejde hjemmefra. Er det varslet med jeres 
individuelle varsel, da det jo er en væsentlig vilkårsændring. Det er noget der bør drøftes i 
sektoren, men tænker at Ditte og Karla må bringe det med videre.

Hanne Fie Brejner
I forhold til hjemmearbejde, så er der foretaget en undersøgelse i HTK som viser, at 80 procent 
gerne vil arbejde hjemme 1 til 2 dage om ugen. Det vil således blive en mulighed og via 
frivillighedens vej.

Karla Kirkegaard
Hjemmearbejde – der skal indgås aftaler, og vi er på bagkant med hensyn til vejledninger fra 
sektoren. I forhold til arbejdsmiljøloven skal der stilles arbejdsredskaber og lign. til rådighed og det 
kan max. være 1 dage om ugen.

Ditte Gottlieb Bredahl 
Man kan ikke tvinge nogen til at arbejde hjemmefra – giv endelig besked til afdelingen.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 13 – Orientering fra sekretariatet.

Sagsfremstilling:
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Referat:
Søren Rex
Vi har ansat en ny medarbejder i stedet for Anne Kolby, som hedder Rikke Aksglæde. Rikke er 
uddannet eventkoordinator og kommer fra HK Handel. Starter 1. maj 2021. 

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 14 – Eventuelt.

Sagsfremstilling:

Referat:
Ditte Gottlieb Bredahl
Folkemødet som kommer til at foregå virtuelt. Vi talte om, om vi kunne streame nogle af de ting der 
kunne være interessant. Vi kunne mødes her i huset, og vi kunne gå ud at spise, eller tage en 
overnatning, så vi får noget socialt med ind over. Hvad tænker I om det.

En kort tilbagemelding, og det syntes alle var en god ide.

Bo Vollertsen
Foreslår at ”Folkemødeklubben” sætter sig sammen og får kigget nærmere på det. Bo indkalder 
gruppen.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 15 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:
Onsdag den 12. maj 2021 kl. 09:00 – 12:30, Svend Aukens Plads 11, 2300 København, 
Mødelokale 4.1 og 4.2. Vær opmærksom på, at det muligvis ændres til et Teamsmøde afhængig af 
forsamlingsforbuddet.

Punkter/emner til kommende møder:

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

 Organiseringsgrad
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 Elevudvalget

 Forbundskongressen 2021 – evt. forslag til lovændring

Næste dagsordenmøde er mandag den 26. april 2021. Input til næste dagsorden sendes senest 
fredag den 23. april 2021 til Kate Skou Rasmussen (kate.skou.rasmussen@hk.dk) eller Søren Rex 
(soeren.rex@hk.dk) 

Afleveres i formen:
 Emne
 Sagsfremstilling
 Indstilling
 Ansvarlig
 Bilag

Referat:

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Søren Rex og Kate Skou Rasmussen

Punkt 15 – 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
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

mailto:kate.skou.rasmussen@hk.dk
mailto:soeren.rex@hk.dk
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Michael Rasmussen Hillerød Kommune
Conni Boutrup H. Jensen Region Hovedstaden
Henrik Marckmann Hansen

Sekretariat
Nina Bendtsen
John Bøgelund Sørensen
Søren Rex
Kate Skou Rasmusen

Referat:

Beslutning:

Ansvarlig:
Kate Skou Rasmussen

Mødedeltagere:
Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard, Bo Vollertsen, Camilla Ellitsgaard, Hanne Buus 
Appelgreen, Hanne Fie Brejner, Jannie Hytting, Jens Raastrup Andersen, Karen Lynn Jacobsen, 
Kim Sørensen, Leif Luxhøj-Pedersen, Line Hi Ja Wedenborg, Lisa Greve Korsbæk, Lisbeth 
Hoffmann, May Andersen, Merete Andersen, Susanne Pedersen, Søren Holdt Lorentzen, Tina 
Samson.

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


