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generalforsamling
2020

TILMELDING
Tilmeldingen til generalforsamlingen foregår via MitHK - benyt 
link herunder. Bemærk, at der lukkes kun medlemmer ind, som 
er tilmeldt forlods.

Tilmelding til HK Kommunal Hovedstadens generalforsamling

15. september 2020 kl. 17:00

Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, 1608 København V.

TILMELDINGSFRIST   7...   SEPTEMBER 2020

KÆRE MEDLEM.

Du inviteres til HK Kommunal Hovedstadens 
årlige generalforsamling. Og en hel speciel en 
af slagsen. 

Ikke kun fordi vi måtte flytte generalforsamlingen 
fra marts 2020 grundet corona, men også fordi vi 
skal have sagt farvel til vores formand gennem 
mange år, Winnie Axelsen - og selvfølgelig have 
valgt en ny formand. 

Generalforsamlingen vil nu foregå tirsdag den 
15. september 2020 kl. 17.00 i Cirkusbygningen i 
København. Cirkusbygningen lukker kun folk ind, 
som er anmeldt i forvejen, så det er meget 
vigtigt, at du tilmelder dig. 

Vi følger i øvrigt sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger og forholder os løbende til udviklingen

Vi GLÆDER os til at se jer igen HK Kommunal 
Hovedstaden

HK KOMMUNAL
HOVEDSTADENS

GENERALFORSAMLING
2020

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292226874


GODT AT VIDE
FØR DU KOMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN

HVORFOR SKAL JEG DELTAGE PÅ
HK KOMMUNAL HOVEDSTADENS

 GENERALFORSAMLING?

Du skal deltage på generalforsamlingen 
2020,  for at for indflydelse på, hvad HK 

Kommunal  Hovedstaden skal arbejde med 
i det kommende år.

Vores formand, Winnie Axelsen går af. 
Derfor skal der vælges en ny formand.

Du kan stemme og være med til at bestemme 
hvordan bestyrelsen skal sammensættes 

- eller du kan selv stille op.

ER DER NOGET JEG SKAL MEDBRINGE TIL GF?

Du skal medbringe smartphone eller tablet fx iPhone eller 
iPad, for alt er digitalt i år - også afstemningen.

JEG HAR HØRT, FOLK  KUN 
KOMMER PGA. MADEN 

- MÅ MAN DET?

Vi kender ikke hvert medlems 
bevæggrunde for at deltage i GF, 

men vi har fået en ny kantine, 
og de laver rigtig lækker mad.

Vi vil gerne vide, hvis der er 
nogle fødevarer, du ikke kan 

tåle. Skriv en mail til 
birgitte.frederiksen@hk.dk, 

hvis dette er tilfældet.

PARLØR TIL GENERALFORSAMLINGEN

GENERALFORSAMLING (GF) 
er et årligt møde i en forening, som medlemmer har 

adgang til, og hvor man drøfter foreningens
anliggender, og træffer overordnede beslutninger.

DAGSORDENEN 
er en (prioriteret) liste over emner,

som skal behandles på et møde fx i en forening.

BESTYRELSEN 
er en gruppe valgte personer, der har et overordnet 

ansvar for den daglige ledelse af fx en forening.

Winnie Who? Alle snakker om Winnie, 
men hvem er hun? Hun er den afgående formand 

for HK Kommunal Hovedstaden.
Hun har været formand for HK Kommunal 

Hovedstaden siden 2008 og er meget vellidt.

VAR DER IKKE NOGET OM –
at generalforsamlingen skulle holdes både i 
København, Hillerød og Rønne?

Jo, det har tidligere været planen at afholde 
generalforsamlingen simultant i København, 
Hillerød og Rønne.

Da restriktionerne vedrørende 
forsamlingsstørrelser imidlertid ikke blev hævet 
eller ophævet efter sommerferien har vi valgt at 
holde den ét sted, nemlig i Cirkusbygningen i 
Jernbanegade 8 i København.

Cirkusbygningen overholder HORESTAs “Safe-
tovisit”-vejledning. Det betyder bl.a. afspritning og 
afstandskontrol, ligesom indtjekningen til 
generalforsamlingen af samme årsag vil tager 
længere tid end sædvanligt.

Vi anbefaler, du kommer i god tid.

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292226874
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292226875
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292226876


DAGSORDEN
TIL HK KOMMUNAL HOVEDSTADENS GENERALFORSAMLING 2020

DAGSORDEN:

1.  Valg af dirigenter

2.  Forslag til forretningsordenen

3.  Valg af stemmeudvalg

4.  Beretning

5.  Indkomme forslag

6.  Valg af:

 a.  Afdelingssektorformand for 2 år.

 b.   8 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt suppleringsvalg af 1 bestyrelses-
medlem for 1 år.

 c.  4 suppleanter for 1 år.

 d.  1 bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens bestyrelse.

 e.  2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse.

 f.   Repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til HK Hovedstaden

 g.  Valg af 2 fanebærersuppleanter for 1 år

7.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være afdelingen i hænde 
senest 7 dage før denne.

Der skal gøres opmærksom på at eventuelle afstemninger vil være elektroniske og 
vil foregå via medlemmers egne smartphones eller tablets.


