
VALGHANDLINGERNE
For deltagelse i valghandlingerne under 
punkt 6, skal du tilmelde dig på

www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292238982

AFDELINGSSEKTOR
GENERALFORSAMLINGEN
For deltagelse i selv afdelingssektor
generalforsamlingen den 16.3.2021, 
skal du tilmelde dig på

www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292238975

Af hensyn til GDPR skal vi gøre opmærksom på, 
at du ved din tilmelding til generalforsamlin
gen giver din accept til, at dit navn kan fremgå i 
forbindelse med generalforsamlingen og kom
munikationen omkring den. Blandt andet vil du 
stå på en deltagerliste, som alle deltagerne i 
generalforsamlingen har adgang til. 

Der vil være 2 tilmeldinger, idet afdelingen har fået 
dispensation til også, at afholde valghandlingerne 
før selve generalforsamlingen den 16.3.2021.

Du vil efter tilmeldingsfristens udløb få tilsendt 
et link pr. email til EventBuizz, som det system, 
der benyttes til valghandlingerne.

Valgene vedr. punkt 6 sker i perioden fra den 
8.3.2021 – 11.3.2021. Resultatet af afstemnin
gerne vil blive meddelt på generalforsamlingen 
den 16.3.2021. 

Såfremt du ønsker, at opstille til et eller flere af 
valgene, skal dette meddeles, HK Kommunal Ho
vedstaden senest den 3.3.2021. Du kan meddele 
dit kandidatur til HK Kommunal Hovedstaden på 
følgende email: kommunal.hovedstaden@hk.dk

De opstillede får mulighed for, ved valgene til 
afdelingssektornæstformand (6a), afdelings
sektorbestyrelsen (6b) og som suppleant til 
afdelingssektorbestyrelsen (6c) af få optaget 

en videopræsentation (max 1 minut) til upload 
på afdelingens hjemmeside. Optagelserne vil 
foregå den 26.1.2021 og den 11.2.2021. 

Eller du kan du i perioden fra 5.2.2021 til 
3.3.2021 fremsende en præsentationsvideo 
(max. 1 minut) eller en skriftlig motivering til HK 
Kommunal Hovedstaden på email: kommunal.
hovedstaden@hk.dk til upload på afdelingens 
hjemmeside.

Til alle øvrige valg, kan du indsende en skriftlig 
motivering til email: kommunal.hovedstaden@
hk.dk til upload på afdelingens hjemmeside. 

OBS. Sidste frist for indsendelse af 
kandidatur mv. er den 3.3.2021.

Dagsorden og diverse vejledninger vil løbende 
blive lagt på vores hjemmeside www.hk.dk/ho
vedstaden_kommunal

Eventuelle forslag samt øvrigt materiale, vil 
blive uploadet i Eventbuizz.

Med venlig hilsen
p.b.v.

Ditte Gottlieb Bredahl
formand

TIRSDAG, DEN 16. MARTS 2021, KL. 16.30

HK/KOMMUNAL HOVEDSTADEN 
INDKALDER HERMED TIL ORDINÆR 
VIRTUEL GENERALFORSAMLING 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigenter

2. Forslag til forretningsorden

3. Valg af stemmeudvalg

4. Beretning

5. Indkomne forslag.

 a. Almindelige forslag
 b. Forslag til HK’s 33. ordinære kongres  

 2830.10.2021 (Forslag, der ønskes behandlet    
 på generalforsamlingen, må være afdelingen i    
 hænde senest 7 dage før denne).

6. Valg af:
 a. Afdelingssektornæstformand for 2 år
 b. 8 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
 c. 4 suppleanter for 1 år
 d. 2 afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer til    

 HK Kommunals forbundssektorbestyrelse,    
  heraf 1 bestyrelsesmedlem fra Bornholm

 e. 1 bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens
  bestyrelse
 f. 2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse
 g. Repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til  

 HK Hovedstaden (her vælges afdelingssektor  
 bestyrelsesmedlemmer forlods).  

 h. Valg af delegerede til HK’s 33. ordinære  
 kongres 28.30.10.2021

 i. Valg af suppleanter til HK’s 33. ordinære  
 kongres 28.30.10.2021 

 j. Valg af 1 fanebærer
 k. Valg af 2 fanebærersuppleanter for 1 år

7. Eventuelt

Vær opmærksom på at afdelingssektorgeneralforsamlingen 
 afholdes virtuelt.


