
HK 
KOMMUNAL 

HOVEDSTADEN / 

REFERAT 
of ordinaer 

GENERALFORSAMLING i HK Kommunal Hovedstaden 

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 16.30 
Afvikles som hybrid — fysisk fremmode og virtuelt via Zoom og Eventbuizz 

med folgende dagsorden: 

1. Valg of dirigenter 
2. Godkendelse of forretningsorden 
3. Valg of stemmeudvalg 
4. Beretning 
5. Indkomne forslag 

a) Almindelige forslag 
6. Valg af: 

a. Afdelingssektorformand for 2 ar 
b. 8 bestyrelsesmedlemmer for 2 ar 
c. 3 suppleanter for 1 fir 
d. 1 bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens bestyrelse 
e. 2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse 
f. Repraesentantskabsmedlemmer og suppleanter til HK Hovedstaden 
g. Valg of 2 fanebaerersuppleanter for 1 ar 

7. Eventuelt 

Ditte Gottlieb Bredahl  bod velkommen til stets generalforsamling. 

Kwre medlemmer, velkommen til Generalforsamling i HK Kommunal Hovedstaden. 

Allerforst hvor er jeg bare glad for at vi er sa mange samlet i dag. Man kan maerke den pulserende stemning 
og glaede, glaede over, at vi kan vaere samlet igen blandt kollegaer og faglige bekendtskaber, blandt venner. 

I ar afholder vi en hybrid generalforsam ling, og selvom vi er mange samlet fysisk, sa er der ogsa en del, der 
deltager virtuelt. Ifolge mine papirer er der tilmeldt 176 fysisk og 83 virtuelt. 

Vi har ogsa nogle gaester med i dag. Forbundsnaestformand Mads Samsing og min formandskollega Lene 
Buhl fra Kommunal Midtvest, som begge er med virtuelt. 

Her i salen har vi Pia Lund Jeppesen, der er nyvalgt naestformand i Kommunal, mine formands-kolleger her 
fra huset. Faellesformand Christian Gronnemark, Rene Knudsen fra HK Service, Peter Jaques fra HK IMI, 
Sofie Berg Axelsen fra HK Handel og vores kontorchef Karina Mellerup. Vi har ogsa vores Journalist her i 
huset Peter Bundgaard Thomsen og vores nyhedsbrevsjournalist Berit Andersen. 

Der er en fotograf tilstede, og hvis I ikke onsker der skal tages billeder of jer, sa sig lige til. 

Ogsa vil jeg gerne prmsentere bestyrelsen og i ma gerne rejse sig op. 

Vi har nogle spaendende og hyggelige timer foran os her i trygge rammer i HK Hovedstaden. Men ikke langt 
herfra er der krig. Krig i Europa. Dagligt folger vi krigen odelaeggelser pa taetteste hold og det gor ondt at 
vaere vidne til. 



Ruslands invasion of Ukraine er en forfaerdelig og uprovokeret handling. Og den Ukrainske befolkning har 
vores fulde opbakning og dybtfolte sympati. 

Hvordan kan vi s6 hjaelpe? I HK strutter vi med 2 mio. kr. til det ukrainske folk.1 Mio. kr. til nodhjaelp her og nu 
og 1 mio. til genopbygning. Det er vores ydmyg forsog pa at hjaelpe. 

Jeg gleeder mig til en god aften i godt selskab med Jer, endnu engang velkommen. 

Inden vi g5r over til den mere formelle del of dagsordenen, skal vi selvfolgelig synge. 

Forste punkt p6 dagsordenen er valg of dirigent er. 
Valget er, ligesom de andre valg, foregaet forud for generalforsamlingen i dagene 14. marts - 20. marts 
2022. 

Lillian Nielsen og Ole Gregersen er blevet valgt. Og jeg giver hermed ordet videre til dirigenterne, der vil tage 
os godt gennem generalforsamlingen. 

Ole Gregersen 
Lilian Nielsen 
Undlader at stemme 

Der er afgivet 175 stemmer. 

Antal stemmer: 
87 stemmer 
75 stemmer 
13 stemmer 

1. Valq of dirigenter 

Dirigenterne takkede for valgt om kunne konstatere folgende: 

Lillian Nielsen 
Generalforsamlingen er indvarslet pa HK Kommunals hjemmeside den 25. januar 2022 og ved mail til 
tillidsrepraesentanterne, samt i BT og Bornholms Tidende den 10. februar 2022. 

Bestemmelserne vedrorende generalforsamlingens lovlige indvarsling i henhold til afdelingslovenes § 16 
med mindst 14 dage er saledes overholdt, 

Er der nogen der har bemaerkninger til indkaldelsen? Safremt Bette ikke er tilfeeldet, kan vi konstatere, at 
generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

Ingen bemaerkninger. 

Og s6 nu til praktiske oplysninger: 

Generalforsamlingen optages for at lette udfaerdigelsen of referat. Endvidere er der en journalist samt en 
fotograf tilstede, sa sig til fotografen, hvis du ikke onsker at vaere med pcI billederne. 

Der er rygning forbudt, sa rygning foregar udenfor. 

Hvis man onsker ordet, skal man bedes sige dit navn og hvilken institution du kommer fra, of hensynet til 
referatet, nar du far ordet. Du bedes aflevere "jeg onsker ordet" sedlen til dirigenterne nar du far ordet. 

Vi skal fra dirigenternes side henstille til, at man — hvis man onsker ordet efter de enkelte punkter — hurtigt 
stiller sig i koen, for at vi kan fa en mere glidende generalforsamling. 

Der vil vaere elektronisk afstemning via smartphones, sa hvis du har mulighed for det, s6 brug dit eget 
netvaerk for ikke at overbelaste wi-fien. 

Hvis I oplever problemer, sa ret henvendelse til en fra afdelingen. 

Har i husket, at melde jeres ankomst i Eventbuizz. 

Hvis du forlader generalforsamlingen — sa husk at melde Bette via Eventbuizz. 
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Dagsordenen blev herefter gennemgaet. 

Jeg vil hermed give ordet videre til Ole Gregersen som vil tage naeste punkt pA dagsordenen. 

Ole Gregersen oplyste generalforsamlingen om, at beretningen i Ar ikke er skriftlig som vi er vant til, men 
bestar of en ra:kke videoberetninger, som sammen med den mundtlige beretning vil komme samlet til 
behandling senere. 

Og sA minder jeg jer lige om, at dem der sidder pA Zoom ikke kan bruge chatten, men skal huske at bede 
om ordet over i Eventbuizz. Og sA giver jeg ordet til Ditte Gottlieb Bredahl for aflaeggelse of beretning. 

2. Forslaq til forretningsorden 

Forslag til forretningsorden har vaeret uploadet i Eventbuizz, og vi kan konstatere at den er godkendt 

Antal stemmer: 
For 	 80 stemmer 
Imod 	 1 stemme 
Undlader at stemme 	 9 stemmer 

3. Valq of stemmeudvalq 

Der nedsaettes ikke stemmeudvalg, da alle personvalgene er foretaget inden generalforsamlingen. Pa selve 
generalforsamlingen vil alle afstemninger foregar via Eventbuizz. 

Til orientering kan det oplyses, at afdelingssektorbestyrelsen har udpeget Merete Andersen fra 
afdelingssektorbestyrelsen som stemmeudvalgsformand. 

4. Beretninq 

Formand for HK Kommunal Hovedstaden Ditte Gottlieb Bredahl: 

I oktober maned stod den pA forbundskongres, hvor bade pensionsalder og dagpengesystem gav anledning 
til spaendende debatter. Jeg fik ogsa lejlighed til at tale om den kommende generation, som optager mig 
meget — det vender jeg tilbage til. Pa kongressen fik vi ogsa vedtaget et rigtig godt mAlprogram, der wetter 
en kurs for HK's arbejde for de naeste 4 Ar under hovedoverskriften "Flere skal med". 

Det var ogsa kongressen, hvor der skulle vaelges en afloser for Kim Simonsen. Og resultatet blev jo, at HK 
fik sin forste kvindelige forbundsformand — Anja C. Jensen — efter et meget taet valg. 
Samtidig fik HK ogsA en ny forbundsnarstformand, fordi 'vores egen' naestformand — Mads Samsing —meldte 
sig som kandidat i sidste ojeblik og blev valgt med stor opbakning. 
Jeg onsker dem begge stort tillykke med valgene. Jeg er sikker pA, at de vil fylde rollerne ud pA 
fornemmeste vis. 

Valget of Mads betod, at der ogsA skulle findes en ny neestformand for HK Kommunal. Det gjorde vi pA den 
ekstraordinaere kongres 2. marts, hvor vores egen Pia Lund Jeppesen blev valgt. Ogsa et varmt tillykke til 
dig Pia. Vi skal udrette mange gode ting sammen. 

PA forbundskongressen havde HK Hovedstaden to vigtige bidrag til udtalelser, der begge blev vedtaget. 
En om pensionsalder, Nor vi fik fastslaet, at hvis levealderen fortsat stiger, sA mA 
det ikke alene fore til, at vi skal arbejde flere ar, men skal ogsa fore til, at vi som lonmodtagerne far flere 
gode levear pA pension. 

Den anden udtalelse handlede om dagpengesystemet, som jo er blevet systematisk udhulet de seneste 
mange Ar. Her fik vi vedtaget en udtalelse, der fastslAr, at det er "hjerteblod" for HK at fa stoppet udhulingen 
of dagpengedaekningen og fA rettet op pa dagpengenes efterslaeb i forhold til Ion- og prisudviklingen. Som 
led i genopretningen skal det igen vane lettere at genoptjene retten til dagpenge. 

Organiserinq 



Som formand serjeg, at en of mine vigtigste opgaver er, at arbejde for medlemsfremgang. Hvorfor? Fordi alt 
det, vi som HK'er, lonmodtagere gerne vil have indflydelse pfi, rykket ved, aendret, udviklet, stoppet, ja det 
afheenger i sidst ende af, hvor mange vi er i vores fagforening. Jo flere vi er, jo mere indflydelse har vi og 
omvendt. SA enkelt er det. 
Efter 1 '/z ar som formand er det ikke lykkedes at skabe medlemsfremgang. Vores medlemstal siver, og det 
har det gjort la=nge. Siden sidste firs generalforsamling er vi blevet 300 faerre medlemmer. Storstedelen er 
'forsvundet' til pension — uden der altid bliver ansat en ny HH'er i stedet. 

Der er saerligt to opmaerksomhedspunkter, nar det kommer til at skabe et storre fagligt feellesskab og saette 
en prop i hullet. Vi skal blive bedre til den relations drevne organisering, og vi skal blive bedre til at appellere 
til de unge. Det havde jeg et laengere indlaeg om pa HK Danmarks kongres, og jeg vil dele nogle vigtige 
nedslag med jer her: 

Nfir flere skal med, kraever det nogle maerkbare fornyelser i den mfide, vi arbejder pa. Grundlaget burde 
vaere der. Vi ffir heldigvis stadig nye medlemmer, nar andre gar pfi pension. Vi far nye TR med et nyt blik pa 
tingene, og vi er ogsa mange nye politikere, der gerne vil noget andet og mere. Det store sporgsmal er, om 
vores organisation og vores moder at arbejde pa, kan folge med? 

MVU/KVU  
Faarre og fagrre nye medlemmer kommer fra erhvervsuddannelserne, og stadig flere nye og potentielle 
medlemmer findes pa isaer de korte- og mellemlange videregaende uddannelser, KVU og MVU. Den 
udvikling skal selvfolgelig ogsa afspejle sig i vores organ iseringsarbejde. 

Kongressen fik heldigvis vedtaget et forslag fra HK Hovedstaden om, at vi skal prioritere organiseringen pfi 
netop de korte og mellemlange videregaende uddannelser. Vi mangler lige at fa metoden helt pa plads. Der 
skal vane en lobende tilstedevaerelse pa uddannelsesinstitutionerne, og det er selvfolgelig vaesentligt, at det 
er de lokale afdelinger, der har den opgave, fordi det er os, der er taet pa medlemmerne. 
Et eksempel er laegesekretaer-uddannelsen, der er blevet erstattet of en ny kort videregaende uddannelse: 
Uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator— ogsfi kaldet SAK. 
Den nye SAK-uddannelse er et loft of faget, der sikrer vores faggruppe en bedre og mere solid plads i 
sundhedsvaesenets samlede behandlings flow. Og sa er den "vores" 

Heldigvis har rigtig mange laegesekretaerer taget efteruddannelse som sundhedskommunom og andre 
akademifag, bl.a. sundhedsjura, patientkoordinering og data, som lofter dem til et niveau, der kan 
sammenlignes med niveauet pfi den nye SAK-uddannelse. Nu skal vi have de sidste med, og til dette formal 
er der afsat ekstra penge via OK21. De skal bruges nu. 

Relations dreven orqaniserinq 
MEN... det er ikke nok, at vi styrker organiseringen pfi de videregaende uddannelser. Vi skal ogsa taenke 
organisering anderledes. Det er en investering, der tager tid - laengere tid, end vi er vant til. 

I dagens Danmark er der meget fa, der betaler for noget, de endnu ikke kender vaerdien af. Gor vi i ovrigt 
selv det? Jeg kan egentlig godt forsta, at de kommende medlemmer godt vil opleve og maerke vaerdien, 
inden de betaler. Hvis vi skal gore det faglige faellesskab storre, skal vi mode ikke-medlemmer p6 en anden 
made. Vi skal mode dem med oprigtig nysgerrighed og interesse og vise, hvem vi er, og hvad vi kan. 
Det virker maske kontroversielt for nogle, men medlemskabet ER en investering. Og det kan sagtens vane, 
at det tager en uge eller maske en maned at veksle relation til medlemskab. 

De unqe  
Og det gaelder iser, nfir vi moder de unge. For her er vi sammen med resten of fagbevaegelsen for alvor 
udfordret — og det er til trods for, at mange unge er feel lesskabsorienteret. Undersogelser viser, at 40 % of 
den yngre generation onsker at involvere sig i organisationer, der keemper for social ansvarlighed. 

Hvorfor strommer de unge sa ikke bare ind i HK og bliver fagligt aktive? 

Jeg tror, at svaret skal findes hos os selv. I HK Hovedstaden har vi haft lejlighed til at hore sociologen Emilia 
van Hauens udlaegning of det, hun kalder de unges relations grammatik. Pointen er, at de nye generationer 
opfatter sig selv og deres mode med omverdenen p6 en meget anderledes mfide end de lidt aeldre. 

Og her er det vigtigt, at vi gor os klart, at de unge ikke bare er en gruppe medlemmer, der om kort tid bliver 
ligesom os. Det er en ny generation med et andet syn pa sig selv og deres omverden og dermed ogsa pa 
HK. Deres holdninger til, hvad der er vaerd at engagere sig i gfir ikke over, nfir de unge bliver aeldre — den er 
kommet for at blive. De ER fremtiden. 
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De kommende generationer orienterer sig ikke efter autoriteter og fine titler, men efter relationer og 
faellesskaber, hvor det giver mening. Nir de unge udfordrer vores "mindset" og traditioner, skal vi vwre 
taknemmelige! I stedet for at sige: "det kan ikke lade sig gore", skal vi sige: "Spaendende — lad os finde en 
m5de at gore det her pY. De unge vil have handling - ikke et system, der lder dem, eller en elite, der gor 
tingene. 

Derfor skal vi vase villige til at udvikle og justere vores organisation og strukturer og opfinde nye 
organisatoriske formater, der gor det muligt at laegge et midlertidigt, aktivistisk engagement om en sag, man 
braender for — det kan vaere om uddannelsespolitik, fx om erhvervsuddannelserne, atypiske ansaettelser eller 
arbejdsmiljo. En kampagne, et event eller en aktion, der er vokset ud of det, der ogs5 optager den naeste 
generation bredt. 
.... fordi de unge "g5r ikke over'. Det er den naeste generations relations grammatik, der ER fremtiden. Og 
HK skal selvfolgelig vaere en del of fremtiden. 

Derfor har vi besluttet at invitere vores yngre medlemmer og ikke-medlemmer under 30 5r til en temadag 
hvor de er temaet. Vi er nysgerrige p5 hvad der optager dem og vi vil gerne sporge dem om, hvad vi skal 
aendre og hvordan vi kan gore det — sammen. 

I uge 39 gik vi i luften med kampagnen "Administration har mange ansigter' En 7 uger lang kampagne, ser 
wetter spot pi HK'erne vigtige funktioner og bidrag til vores farlles velfaerd. I far et kort sammendrag of 
videoerne her. 

Et dejligt gensyn med en fantastisk kampagne, der er n5et ud til mere end 1 mio. enkeltindivider i 
Hovedstadsomr5det og pi Bornholm, gennem over 7,5 mio. visninger p5 diverse digitate platforme, 
nyhedswebsites, metrostandere og busbagsider — for ikke at forgtemme de flotte bannere pi Bornholm, 
hvoraf det ene vist stadigvaek pryder en husgavl. Det kunne selvfolgelig ikke lykkedes uden seje og modige 
medlemmer, der stillede sig frem og med stolthed fortalte vigtigheden of deres arbejde. Vi er s5 stolte of jer 
og jeres mod. TAK for indsatsen! 

Og nu til situationen pi arbejdsmarked som m5ske er det politikomr5de, der betyder allermest. 
Jeg vil gerne starte med at s15 fast, at arbejdsmarkedspolitikken er en dybt politisk kampplads, hvor 
modsatrettede opfattelser og politiske interesser hele tiden sl5s om, hvordan vi skal indrette vores 
beskwftigelsessystem. Isaer i denne tid. 

De fleste er enige om, at der er store fordele ved, at s5 mange som muligt fir mulighed for at bidrage p5 
arbejdsmarkedet, og at den danske model og vores dynamiske arbejdsmarkedspolitik, er vaesentlige grunde 
til at vi klarer os godt. Rekordmange er i job og bidrager til Danmarks hoje velstand. 

Men hojkonjunkturen og den s5kaldte mangel p5 arbejdskraft har trukket fronterne op. 
Arbejdsgiverne diskriminerer bide +50'irige, indvandrere, fleksjobbere og andre angiveligt svage grupper i 
ansaettelsessituationen. 
Det er bade ulogisk og uansteendigt at kassere folk p5 deres alder, 17 5r for de kan g5 p5 pension og 
samtidig stille krav om, at alle skal arbejde endnu leengere. Og det er ogs5 ulogisk og uanstaendigt at 
fravaelge borgere, der trods handikap og sygdom gerne vil bidrage. 
I min optik er der meget mere logik, faellesskab og solidaritet i, at vi som samfund tilvaelger disse borgere og 
deres arbejdskraft fremfor at importere folk fra den anden side of kloden. 

Isarr nu hvor regeringen forventer, at op imod 20.000 ukrainske flygtninge vil sage mod Danmark. Med den 
nye saertov, der lige er vedtaget, er der lagt op til, at ukrainerne hurtigst muligt skal integreres p5 
arbejdsmarkedet, hvilket giver rigtig god mening. 

Integrationen of de ukrainske flygtninge er en stor og ressourcekraevende opgave. Derfor bliver regeringen 
nodt til at genta:nke sine planer om at finde 750 mio. kt. til Arne-pensionen ved at spare p5 
beskoeftigelsesindsatsen. 

I HK er vi glade for Arne-pensionen, som kommer rigtig mange aaldre Were tit gode — og det manglede 
bare. Og vi er glade for, at mange ledige - efter skiftende regeringer i 5revis har udhulet dagpengene - har 
udsigt til at f5 forhojede dagpenge de forste tre mineder of deres ledighed — det manglede ogs5 bare. Men 
vi er til gengaeld staerkt kritiske overfor finansieringen of reformerne. Bide nedse?ttelsen of dimittendsatsen -
endnu engang — og besparelsen p5 jobcentrene. 
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Delaftalen om Arne-pensionen forudsc-etter, at der ud over de 750 mio. kr. skal spares 344 millioner kroner 
pa indsatsen for unge med saerlige behov. Det er sa skmvt, at mange kommuner har fundet andre veje til at 
finde pengene. Hvis vi skal na i mal med at fa flere i job, og vi ogsa skal have de sidste med, er der brug for 
en staerk og kompetent beskeeftigelsesindsats. 

Tidligere okonomisk vismand Nina Smith sidder lige nu i spidsen for den sakaldte reformkommission, der 
skal komme med forslag til sakaldte 2. generationsreformer. Der er alt for mange unge, sour aldrig kommer i 
gang og der er er stadig for mange voksne udenfor arbejdsmarkedet. Uddannelsesindsatsen er ikke gearet 
til fremtiden. Og mange far ikke den hjaelp de skal have, fordi de offentlige systemer er for komplekse og ikke 
spiller sammen. Med Nina Smiths ord er problemerne: Erkendt — Forsogt lost — Men stadig uloste. Derfor 
skal der noget andet til. 

Fra start har hun meldt A at man nok er kommet, sa langt man kan komme ved at saette ydelserne ned hos 
de ledige og hos de syge. Det er er et fantastisk godt og vigtigt udgangspunkt. 

I stedet vil Nina Smith se pa andre mader at mode arbejdslose, syge og indvandrer, sa de finder en plads pa 
arbejdsmarkedet, der passer til dem. Det er utroligt lovende og et arbejde, vi folger tact. Det far stor 
betydning for hele arbejdsmarkedet og dermed alle lonmodtagere, herunder de ledige. Og det far stor 
betydning for handlerummet for de dygtige medarbejdere i bade jobcentre og i a-kasserne. 

Mens vi venter pa Nina Smith har arbejdsgivernes organisationer og de bla partier travlt med at kolportere 
deres traditionelle synspunkter om, at reglerne for de ledige skal strammes, at bade jobcentre og a-kasser 
stiller for fa krav til de ledige. 

Og det er efter min mening ogsa det politiske bagtaeppe, der ligger til grund for sagen om beskmftigelses- og 
integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard. 

Lonninq-Skovgaard-saqen i Kobenhavn  
I efteraret blev Kobenhavns Kommunes Beskeeftigelses- og I nteg ration sforvaltn i ng centrum i den ideologiske 
kamp, da Berlingske Tidende indledte sin kampagne for skrappere krav til de ledige ved at kritisere de 
kobenhavnske jobcentre. 

Forst viderebragte avisen — helt ukritisk — en historie om, at rengoringsvirksomheden De 5 Stjerner bad 
jobcenteret om 450 medarbejdere, men matte nojes med 2. Som sa ofte for, nar arbejdsgiverne hyler op om, 
at de ikke kan fa arbejdskraft, sa viste det sig at vaere en konstrueret historie, der ikke havde meget med 
virkeligheden at gore. 

Helt galt gik det, da Berlingske i oktober sidste ar kritiserede de kobenhavnske jobcentre for ikke at have 
henvist en eneste ledige til job i 2019 og 2020. Hvis man ikke ved noget om jobformidling, lyder det jo helt 
forkert, og historien udloste da ogsa ramaskrig blandt tunge politiske beslutningstagere, blandt andre 
statsminister Mette Frederiksen. Berlingskes udlaegning sa imidlertid heft bort fra at sakaldte henvisninger 
ikke er et jobformidlingsvaerktoj, men et vaerktoj til at syreteste lediges radighed. I samme periode havde 
Kobenhavns jobcentre — ligesom mange andre kommuner - formidlet tusindvis of ledige i job, ved hjEelp of 
samtaler med de ledige. 

Det fremgik bare ikke of Berlingskes artikler. Og hvad vaerre er, sa undlod Cecilia Lonning-Skovgaard at 
korrigere misforstaelsen i sine kommentarer til Berlingske — og det sely om hun var blevet briefet grundigt of 
sin forvaltning forinden. Bade historien om De 5 Stjerner og de manglende henvisninger er siden sat pa 
plads of DR Detektor. 

Forinden havde Cecilia Lonning-Skovgaard naet at kaste sin egen forvaltning, medarbejderne og sine egne 
ledere og chefer under bussen med sin sonderlemmende kritik, der korte over flere uger i Berlingske. Den 
ansvarlige fagchef Marianne Sorensen blev fyret samme dag, som Berlingskes forste artikel udkom — og jo 
altsa for at forvalte et samtalekoncept, som politikerne, herunder Lonning-Skovgaard sely havde vaeret med 
til at vedtage politisk. 

Udover at kaste sine medarbejdere under bussen og fyre til hojre og venstre i sin egen administrative 
ledelse, traf Lonning-Skovgaard efter, et i ovrigt darligt kommunalvalg den fatale beslutning ogsa at fyre den 
administrerende direktor Line Norbaek. Ovenpa efterarets usaglige heksejagt pa de kobenhavnske jobcentre 
var Line Norba=k den sidste og eneste topchef, der har holdt sammen pa forvaltningen. Derfor blev fyringen 
den beromte drabe, der fik baegeret til at flyde over. Medarbejderne i BIF var rasende og dybt frustrerede. 
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Derfor besluttede vi sammen med Djof at skrue bissen yderligere pa ved at sende en useedvanlig skarp kritik 
of borgmesteren til Beskaeftigelses- og Integrationsudvalget — pA vegne of 2000 medarbejdere i 
forvaltningen. Og siden rullede sagen for Fuld udblaesning i medierne, der gravede yderligere 
skandalehistorier op om borgmesteren om kraenkelser og magtmisbrug. 

Sagen er som bekendt endt med at Cecilia Lonning-Skovgaard har trukket sig som borgmester, og at den 
nye borgmester har faet solid inspiration til, hvordan man opforer sig ordentligt. Og vi har ogsa faet italesat, 
hvor vigtigt det er, at der er gensidig tillid og respekt mellem topledelsen og medarbejderne. 

Sidst, men ikke mindst har vi under forlobet Met afdarkket, at beskaeftigelsesborgmesterens ideologiske 
korstog mod de ledige, jobcentrene og a-kasserne sidste efterar var dybt usaglig. Det er en vigtig faglig sejr 
— ikke bare for medarbejderne i BIF og for HK Kommunal, men for hele fagbevaegelsen og FH, der var dybt 
frustreret over, at det ikke lykkedes at lukke munden pa Lonning-Skovgaard sidste efterar. 

En stor tak til klubben og saerligt formandskabet Kim og Martin for et rigtig godt og taet samarbejde gennem 
flere maneder, samt vores 2 journalister her i huset — Peter og Torsten. Tak. 

Opmaerksomheden omkring kraenkelser i Lonning-Skovgaard-sagen kan ogsA vaere med til at styrke den 
faelles bevidsthed om, hvor vigtigt det er, at fa hAndteret udfordringen med borgere, der kraenker. Det er 
ledelsens ansvar, at sikre at vores medlemmer ikke bliver kraenket of borgerne. Der er muligvis ny og 
skaerpet lovgivning pA vej pA omrAdet. Forelobigt har justitsministeriet inviteret HK Kommunal og andre 
organisationer til en droftelse om, hvordan man kommer problemet til livs. Chikane og kraenkelser er 
arbejdspladsens ansvar — mest of alt ledelsens ansvar. Men i sidste ende skal kreenkelser fra borgerne 
handteres i et samarbejde mellem ledelse, TR og medarbejdere. Og dette arbejde begynder med, at man er 
enige om, at kraenkelser ikke er noget, man bliver nodt til at finde sig i. 

Vi skal vaere pa pletten, nar HK'erne har brug for os 
Jeg mener, det er afsindigt vigtigt, at va=se pa pletten og handle konkret, nar vores kommunale Were 
render ind i problemer pA arbejdspladserne, som de ikke selv kan klare lokalt. Vi er et faellesskab — et stort 
f&-llesskab - og vi ma gerne vise bade arbejdsgiverne og hinanden, at vi star sammen og bakker hinanden 
op, nar det gaelder. Det kan ogsA have en forebyggende effekt overfor de arbejdsgivere, der ikke er helt i mAl 
med at bedrive moderne, dialogorienteret og respektfuld ledelse indenfor de udmarrkede rammer som vores 
aftaler og overenskomster laegger. 

TR'ernes rolle  
Undervejs skal vi vaere opmaarksomme pa TR'ernes og FTR'ernes rolle og arbejdsvilkar. Vi har grimme 
eksempler pa, at vores tillidsfolk bliver holdt udenfor, frosset ud og sagar mobbet sa voldsomt, at de ender 
med sygemeldinger og arbejdsskader. Det skal det stoppes. TR'erne er fagbevaegelsens rygrad, og deres 
muligheder for at fungere ordentligt ude pa arbejdspladserne blandt vores medlemmer star meget hojt pA 
min politiske dagsorden. 

Og det betaler sig at holde fast. I en of vores nordlige kommuner har vi gennem en Arraekke haft 
medarbejdere og TR'er, der har sagt op, og nu senest to TR'er, der blev sygemeldt, pA grund of kraankende 
og tyrannisk adfaerd fra en bestemt leder. Det er en sag, vi har arbejdet intensivt med i flere maneder. Og i 
sidste uge blev den pagarldende leder fyret. 
Alt for mange steder oplever vi, at vi skal 'kaampe for' allerede vedtagne aftaler og overenskomster. Vi 
oplever at mange, isagr yngre ledere ikke har indsigt i eller forstaelse for, hvorledes det offentlige 
arbejdsmarked er bygget op og reguleres. Det wetter vores TR under et unodvendigt pres, at skulle bruge 
ressourcer pA 'bare' at kunne starte en forhandling fra nut og ikke fra minus — ressourcer der kunne bruges til 
at finde gode losninger tit gaven for hele arbejdspladsen. 

Reqionen  
Ogsa sundhedsvaesenet er under pres. Som mange allerede ved, er der mange) pA arbejdskraft. Vi mangler 
ansatte indenfor alle faggrupper. Udover at mangle heender star vi ogsA med udfordringer som 
underfinansiering ift. demografi. Jeg bemaerker i regeringens udspil til sundhedsreformen, at de vil afseette 
midler, hvor de henviser til velfaerdsloven. Den er imidlertid ikke vedtaget, sa det skal vi lige folge taet. 

sundhedsudspillet er der et tema jeg haefter mig saerligt ved — nemlig "Mere tid til den enkelte patient". Der 
ligger et stort potentiale i at kigge pa maden, vi arbejder pa. Vi skal anvende de haender, vi allerede har, 
klogere og smartere, end vi gor i dag. Vores sundhedsfaglige personale skal i hojere grad vaere hos 
patienterne og se dem i ojnene og ikke computerskwrmen. Laeger og sygeplejersker bruger op mod 1/3 of 
deres arbejdsdag pA bl.a. at registrere, indkalde, bestille. Det er spild of deres tid, nar vi har IaJgesekreteerer 
og andre sundhedsadministrative faggrupper, der kan udfore disse opgaver bade kompetent og effektivt. 
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I udspillet fremgar det bl.a., at der skal nedsaettes en kommission, som skal komme med anbefalinger til at 
handtere de grundleeggende udfordringer i sundhedsvassenet. Kommissionen skal samle vaesentlige aktorer 
pa omradet, der har kendskab til sundhedsvaesenets drift. Der har jeg en klar forventning om, at vi er 
reprmsenteret pa den ene eller den anden made. 

Elever 
Vi har en stor udfordring her i Hovedstaden. Det handler om vores unge, deres uddannelsesmuligheder og 
fremtidens arbejdskraft. Optaget of elever er faldet drastisk de senere ar og dermed vi mister fodekeeden til 
den arbejdskraft, som kender kommunerne indefra og derfor er garanten for at vores kommuner drives 
effektivt og udvikles til gavn for borgere og virksomheder. Og det gaelder selvfolgelig ogsa i regionen. 

I den forbindelse varjeg med i en paneldebat sammen med overborgmester Sophie Haestorp Andersen og 
adm. direktor for NEXT Ole Heinager. Publikum var ca. 100 sporgelystende unge og de var meget tydelige 
omkring, hvordan de sa udfordringerne, og hvordan vi kan komme problemerne ti! livs. For selvfolgelig skal 
arbejdsgiverne ansaette elever. Men der er ogsa andre udfordringer, vi som fagforening skal kaempe for! 

Erhvervspraktikken i folkeskolen bliver ikke taget alvorlig, sa den kan styrke de unges valg for fremtiden. 
Erhvervsuddannelserne bliver pa ingen made ikke talt op. Tvarrtimod kunne eleverne pa NEXT fortaelle, at 
erhvervsuddannelserne faktisk bliver talt ned. Vi skal i HK keempe for, at erhvervspraktik bliver obligatorisk i 
folkeskolen og gerne i 2-3 uger, hvilket vi allerede har fremfort overfor politikerne. 

Vi har ogsa en meget vigtig opgave med at synliggore verdien of at tage en erhvervsuddannelse og ikke 
mindst oplyse om de mange karrieremuligheder de giver adgang til. Feere of de unge pa NEXT kendte stet 
ikke til alle de omrader, hvor vi arbejder helt taet med borgerne. 

Og sa skal vi ogsa ta' vores egen medicin, fordi det her er vores fremtid, vi snakker om. Det er vores egen 
fodekeede. Derfor skal vi selv presse pa for at fa flere elever pa vores arbejdspladser. Region Hovedstaden 
har i flere ar ligget i toppen over virksomheder, der skal betaler "AUD-boder" for ikke at tage elever nok. Det 
er simpelthen for darligt. 

Og sa er det selvfolgelig afgorende, at uddannelsen indeholder det, arbejdsgiverne har brug for, og at 
uddannelsen lobende udvikles og justeres, sa de nyuddannedes kompetencer klikker optimalt ind i de 
jobmuligheder, der faktisk er. Derfor folger vi arbejdet i de faglige udvalg taet. Og jeg troy, vi skal gore mere 
for at sikre, at de faglige udvalg og hvert enkelt medlem of de faglige udvalg forstar dette vigtige og 
udfordrende ansvar. De skal sikre, at uddannelserne er en dynamisk del of den samlede 
beskaeftigelsespolitik. Det stiller store krav til, at man har en meget praksisnaer indsigt i, hvad der pt. rorer sig 
i branchen og pa arbejdspladserne. 

Uddannelse  
Vi kan ikke snakke om elever uden of naevne uddannelse. Uddannelse er en central del of vores 
arbejdsmarked. Udvikling og uddannelse er ikke kun fagligt - det i hoj grad ogsa personligt. 

Men desvaerre gar det den forkerte vej, nar det kommer til efter- og videreuddannelse og udviklingsplaner. 
Arbejdergiverne har en stor del of ansvaret, men vi har ogsa sely som medarbejdere et ansvar. Halvdelen of 
HK Kommunals medlemmer har hverken en skriftlig eller mundtlig udviklingsplan og det er selvom det er et 
overenskomstkray. 

I skal udfordre ledelsen pa den 'manglende' tid, og gerne i samspil med andre faggrupper. Fa sat 
uddannelse pa dagsorden i MED. Lav en politik, der fx siger at hvert ar skal sa og sa mange afsted pa 
uddannelse. Det er den eneste rigtige og i ovrigt ogsa - HVIS vi skal snakke okonomi — billigste lowing. Det 
er alt for dyrt at hyre og fyre. Og det er arbejdsgivernes ansvar at sorge for at medarbejdere har de 
kompetencer, der skal til for at kunne lose deres opgaver. Ikke bare i dag men ogsa i morgen. 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige en kaempe tak til bestyrelsen for jeres store engagement og for jeres 
opbakning — det betyder rigtig meget. Ogsa en tak til alle Jer tillidsvalgte, tak fordi i stillerjer frem pa vegne 
of jeres kollegaer. Og tak til medarbejderne — I er for vilde, lederne og ikke mindst mine formands-kollegaer, 
jeg er stolt og taknemmelig over at vaere i selskab med sa mange dygtige og kompetente mennesker. Ogsa 
tak til seniorerne og HK Ungdom for et godt og konstruktivt samarbejde. 

Det var alt fra mig og nu vil jeg give ordet til Karla Helle Kirkegaard for hendes del of beretningen. 
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Naestformand for HK Kommunal Hovedstaden Karla Helle Kirkegaard: 

Et godt og sundt arbejdsmiljo er Alfa og Omega for trivslen — og helbredet ikke at forglemme! 

Jeg tror alle her kender an eller flere som har vaeret ramt of stress — maske har I selv vaeret ramt eller har 
vaeret lige ved. 

flg. Fagbevaegelsens Hovedorganisation, er det faktisk sadan, at den arbejdstid der "gar til spilde" i 
Danmark som folge of darligt arbejdsmiljo svarer til ca. 22.500 fuldtidsansatte. 

Indenfor vores faggrupper er det primaert det psykiske arbejdsmiljo vi dojer med og her viser en 
undersogelse fra 2018, at 17.000 lonmodtagere hver dag er sygemeldte pga. stress og darligt psykisk 
arbejdsmiljo! 

Det gar jo ikke! Det er alt for mange! Og det selvom der star i Arbejdsmiljoloven, at det skal vaere sikkert og 
sundt at ga pa arbejde! 

Vi mangler fortsat at se resultater i forhold til forebyggelse — altsa hvordan vi undgar, at folk bli'r syge of at ga 
pa arbejde. 

Men der er nu ivaerksat initiativer for at rade bod pa det. Det er der gjort mange gange for, men denne gang 
er jeg en of dem som virkelig tror, at vi har fat i det rigtige. 

min videoberetning fortalte jeg om den nye "Bekendtgorelse om psykisk arbejdsmiljo". 
Jeg har store forventninger til at den, sammen med Arbejdstilsynets vejledninger, wetter en stopper for de 
uklare regler der har hersket pa omradet - og dermed storre mulighed for at sanktionere arbejdsgivere for 
darligt psykisk arbejdsmiljo. 

Trepartsaftale om prioriterede nationale mal for arbejdsmiljoindsatsen  
Overordnet har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgaet en trepartsaftale om "prioriterede nationale 
mat for forbedring of arbejdsmiljoet". Den wetter retning og mal for arbejdsmiljoindsatsen frem mod 2030. 

Et of de fire nationale mal vedrorer det psykiske arbejdsmiljo — og det er i den grad i vores interesse! 

Malet skal sikre, at arbejdspladser arbejder aktivt med at forebygge og handtere vaesentlige risici i det 
psykiske arbejdsmiljo. 

HK har flere bud pa, hvordan det kan ske i praksis og de fleste of dem handler om, hvordan vi kan komme 
stress til livs — eller i hvert fald mindske antallet of stressramte. 

Samlet og sammen mod stress  
Den 28. april samler HK 1.500 tillidsvalgte fra hele landet til konference i Fredericia for at drofte — og fa input 
til — en national handlingsplan mod stress. Samtidigt vil de tillidsvalgte fa konkrete redskaber med hjem som 
de kan bruge i deres daglige faglige arbejde pa arbejdspladserne. 

Udover de tillidsvalgte har HK inviteret arbejdsgivere og politikere med til konferencen ud fra et onske om, at 
dagen kan afsluttes med en eller anden form for faelles forpligtelse til handling. 

Trepartsaftale om seksuel chikane 
Den 4. marts blev der indgaet endnu en trepartsaftale, nemlig trepartsaftalen om seksuel chikane. 
Heri tydeliggores reglerne, blandt andet sa kan arbejdsgiver ikke leengere vaere i tvivl om sit ansvar og 
pligter! 

Pa det offentlige omrade har vi tidligere i forbindelse med OK2015 indgaet aftale om, ikke kun seksuel 
chikane, men en aftale som omfatter indsats mod vold, mobning og chikane — i det hele taget kraenkelser 
generelt. 

Hjemmearbejde. 
Man kan i dag ikke tale arbejdsmiljo uden at neevne hjemmearbejde... 
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Vi har gjort os nogle erfaringer under Corona og mange of de erfaringer har vi taget med os, nu hvor det er 
ved at vaere mere normalt igen. Bade vi og arbejdsgiverne vil jo gerne fleksibiliteten som hjemmearbejde 
Abner mulighed for. 

Der er siden i sommer indgaet mange lokalaftaler om hjemmearbejde — generelt er det mit indtryk, at man 
har landet nogle fornuftige aftaler rundt omkring med udgangspunkt i hvad der giver mening lokalt. 

7. februar 2022 vedtog Folketinget nye regler for hjemmearbejde som forventes at traede i kraft i slutningen 
of april. 

Den va?sentligste aendring er, at hjemmearbejde med indretning of sakaldt "skaermarbejdsplads" nu forst 
skal ske nar hjemmearbejde foregar mere end to dage om ugen - hidtil har det vaeret efter 6n dag. 

I HK er vi ikke begejstrede for den aendring, men vi stod ret alene — vi mener, at det flytter udgifter fra 
arbejdsgiver til den enkelte — og dertil kommer eventuelle fysiske skavanker og hvad deraf folger. 

De nye regler skal gudskelov evalueres efter et ar. Det er derfor vigtigt, at vi sammen med medlemmerne og 
de tillidsvalgte er "vakse ved havelagen" og far samlet op pa erfaringerne der gores lokalt. 

Som naevnt i min videoberetning har HK Kommunal indledt et forskningssamarbejde med DTU som skal 
undersoge hvordan hybride arbejdsformer, med bade hjemmearbejde og fysisk fremmode, pavirker 
medarbejdernes losning of kerneopgaven og trivsel. 

Vi har i HK Kommunal besluttet, at der skal indga en sporgeskemaundersogelse som alle HK Kommunals 
erhvervsaktive medlemmer inviteres til at deltage i. 

Jeg vil staerkt opfordre jer til at deltage nar I modtager sporgeskemaet - som I kan hore har vi virkelig brug 
for at vide hvordan det gar. 

Og med de ord vil jeg og Ditte overlade beretningerne til jeres behandling, og vi i bestyrelsen haber pa en 
rigtig god debat. 

Debat: 

Martin Sorensen, naestformand i BIF, Kobenhavns Kommune 
Tak for den gode beretning 

Det forste er "Arne pensionen" som er en rigtig god ide, men finansieringen er helt urimelig da det kommer til 
at ga meget ud over beskeeftigelsen. Dejligt at hore at man i HK har stor fokus pa det — nu og fremadrettet, 
hvordan den skal finansieres. 

Dernaest er der arbejdsmiljoet — jeg sidder jo i en forvaltning der har vaeret dejligt meget i medierne siden 
oktober 2021. Stor tak til min kollega Kim, Ditte, faglig konsulent, journalister som har vaeret med til at bakke 
op om vores klub og forvaltning, og det har vaeret en kaempe hjaelp i forhold til at holde et starrkt fokus pa 
arbejdsmiljoet og den kraenkende adfaerd vores borgmester desvaerre havde. Jeg ved der ogsa der er en 
stor tak fra klubben og AC for den indsats HK har gjort - og gaet forrest. 

Hvad gor man nar en folkevalgt kraenker? I BIF er der ikke noget retningslinjer der fortaeller noget om, hvad 
man gor nar en borgmester eller anden folkevalgt kreenker, og det kunne jeg godt taenke mig man havde et 
seriost fokus pa. Nar den overste i ens forvaltning kraenker, sa skaber det en enorm usund kultur og det 
forplanter sig hele vejen ned gennem organisationen — hvilket man har kunne se hos os, da det ikke kun er 
borgmesteren der har krarnket, for der er ogsa 18 medarbejder der har oplevet kraenkelser fra ledere og 16 
der har oplevet det fra kollega til kollega i den del der hedder Centralforvaltningen. Der er et stort arbejder 
der stadig skal laves —jeg har modt den nye borgmester og han vil gerne ga forrest - og det har han ogsa 
lovet han vil gore for at skabe et godt arbejdsmiljo, og det jo dejligt at hore, men jeg vil gerne have — hvis 
problemet opstar igen, at vi ved hvad vi skal gore overfor vores kolleger, sa det stadig er sund at ga pa 
arbejde. Til sidst vil jeg bare sig, at sammen har vi bevidst at vi kan skabe en forandring hvilket jeg har vaeret 
meget glad for. Sammen er vi staerkest — tak for ordet. 

Ditte Gottlieb Bredahl replicerer:  Tak for de paene ord jeg vaerdseetter det virkeligt hojt. Jeg syntes, det er 
jer ude i klubben der har vaeret de seje, for det er jer der har staet i Bette her hver evig eneste dag — bade at 
skulle udfore jeres arbejder og forholde jer til alt det andet og det har staet pa i rigtig mange maneder. Jeg 
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tror heller ikke jeg nogen sinde har vaeret med til — sA intensivt et pres - nat og dag, sene aftentimer og 
tidlige morgentimer, journalister, holde oje med alle bladene og hele tiden koordinere sA vi far sagt det 
rigtige. Det har vaeret benhArdt arbejdet, men det er jer der er gaet forrest, sA tak for det. For mig er det rigtig 
fagforeningsarbejde, sA det giver 100% mening. 

Enig i det med finansieringen of Arnepensionen, og udtaler mig ofte, da det ligger mig meget naert. 

Jeg smilede, da den nye borgmester (Jens-Kristian LCltken) gik ud og sagde - i Politiken - at han nok ville 
lede pA en anderledes made, tale mindre og lytte mere og vil gore meget mere af, at tale med 
tillidsrepraesentanterne, og de faglige organisationer for det er jo tillidsrepraesentanterne der har "styr pA 
shittet". Det var bare fantastisk at layse. 

Benjamin Friis Christoffersen, TR i BIF, Kobenhavns Kommune 
Er ansat i BIF ude pA Laerkevej og jeg har ogsA vaeret med i hele dette stormvejr med Cecilie Lonning-
Skovgaard. Nogle ville maske kunne huske, at jeg ved sidste Ars generalforsamling var oppe og kritisere at 
det ikke blev patalt, at vi blev beskattet of et gavekort, og derfor er jeg glad for der er sket en tydelig kritik of 
vores borgmester. 

Jeg er dog ked af, at jeg sour medlem skal se det i medierne og ikke hort noget fra min TR, og hvor jeg skal 
laese at jeg er medunderskriver ud of 2000 kolleger i et kritikbrev - for jeg hore noget fra min TR, hvilket jeg 
syntes er en skam. Mening medarbejder har man ikke en fornemmelse of hvad der sker centralt. En skam at 
vi ikke har haft moder lokalt i bestyrelsen i BIF, for sour Ditte siger far vi ikke flere medlemmer hvis vi ikke 
gor opmaerksom pA os selv — HK flyver meget lavt her p5 Laerkevej. Dejligt med en hybrid afvikling of 
generalforsamlingen, men ked af, at det er permanentgjort som en bestyrelsesbeslutning uden nogle 
vedtaegtsaendringer eller lov og, at man ikke har droftet det med medlemmerne. 

Jeg er pA barsel, men kunne godt onsker mig, at HK har bedre information og oplysninger om mine 
rettigheder som mand pA barsel, udover at fa tilsendt 56 sider som jeg s6 selv skal finde ud af. 

Til sidst det her med tjenestenummer. Jeg vil gerne endnu engang agiterer for, at far gjort en mulighed for, at 
jeg ogsa skal have et privatliv i relation at navn. Jeg hedder her — Benjamin Friis fordi jeg er politiker og nar 
jeg er pA arbejde hedder jeg Benjamin Christoffersen. Det gor jeg fordi jeg desvaerre rigtig mange gange har 
oplevet, at der er borgere der haenger mig ud pA Facebook, hvor de kritisere mig for mine politiske 
holdninger. Det vil sige, at hvis jeg skal sta her og passe mit arbejde og vaere sagsbehandler, skal jeg 
desvaerre ogsA tage stilling til, om jeg skal fravwlge noget politisk arbejde, hvilket jeg syntes er en skam. 

Tak for en god tale til bade Ditte og Karla og jeg meget glad for de I siger, udover mine fa kritikpunkter. 

Ditte Gottlieb Bredahl replicerer:  I forhold til brevet er det jo sadan, at BIF er vores storste klub og har 
mange TR som har vaeret i god og teet dialog med vores tillidsrepraesentanter som har fingeren pA pulsen og 
nogle gange gar det lidt hurtigt. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde og jeg syntes det er berettigede, nar vi 
har skrevet det vi gjorde 

I forhold til det med afvikling of vores generalforsamling, sA er der jo nogle love der beskriver hvordan vi skal 
afvikle vores generalforsamling pA. Vi har Met en dispensation til at afholde vores generalforsamling pA en 
anderledes made da vi kan afvikle vores valg forud for vores GF. Det er nok sveert, at lave love der er 
tilpasse alle, sa derfor er der en mulighed for at soge om dispensationer. Det her er jo ikke for evigt, og 
syntes alle dette er den bedste made - og nej det er det ikke. Vi har droftet det i vores bestyrelse for at give 
plads til noget andet og skabe nogle debatter i det faglige faellesskab. Vi har ogsa "syretestet" det i vores 
ERFA netvaerk, og jeg har kun hort 1 enkelt TR som sagde — maske ikke for altid, men ellers har samtlige 
givet opbakning til at prove noget andet. Det er jo op til afdelingssektorbestyrelsen, men man kan jo altid 
komme med et forslag til vores generalforsamling, hvor vi s6 kan drofte det. 

Til det med kreenkende adfaerd — sa har du ret i, at det skal vi ikke finde os i det, og det er ogsa derfor jeg 
italeseetter det i min beretning og jeg ser frem til den nye lovgivning der kommer, og som sagt, er A inviteret 
ind i Justitsministeriet til en droftelse of hvad der skal gores — skal der laves noget skaerpet lovgivning? for vi 
skal ikke finde os i de, men det er ogsa ude p6 arbejdspladserne men i hoj grad skal handtere det. Det er 
ledelsens ansvar, og vi har nogle snakke til gode omkring hvordan vi handtere dette her, for vi kan jo selv se, 
at darlig ledelse foregar rigtig mange steder. Der foregar alt for mange kraenkelser pA arbejdspladserne og 
ogsA for borgerne. Det skal loses lokalt. 

a~ 	
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Barselregler for faedre — der ma jeg vaere dig svar skyldig, jeg ved ikke om du har ringet ind og talt med en of 
vores dygtige medarbejder, sour jeg ved - godt kunne fortc-elle noget om det, og det skal selvfolgelig ikke 
vaere besveerligt. Hvis vi kun har noget pa 81 sider ma vi gore det bedre. 

Anne Marie Glavind, FTR i Gribskov 
Jeg vil ikke sA meget debattere, men vil gerne have lov til, at sige et par ord. Hos os har vi haft kwmpe 
problemer med kraenkelse of TR. Det har vaeret udfordringer som vi ikke har kunnet klare selv. Derfor har vi 
inddraget HK Kommunal i situationen og Ditte har vaeret helt enestaende i relation til at hjaelpe. Der er 
virkelig blevet kaBmpet og bissen er skuret pA. Jeg vil gerne sige tusind tak til Ditte for al den hjaelp du har 
givet i den paga;ldende sag. Det hjaelper at sige stop som medarbejder og vi er begyndt at se lyset igen i TR 
regi og fagforeningsregi og vi derfor gerne sige tusind tak for den store indsats. 

Ditte Gottlieb Bredahl replicerer:  Tak fordi du tog ordet — du takker os, men jeg vil sige kaempe tak til dig 
Anne — hvis der er nogen der er sej her, sa er det dig. du har gaet Forrest i et arbejdsmiljo der har vaeret sA 
svaert. Jeg tror aldrig jeg har oplevet sa grove ting og sadan et groft arbejdsmiljo — ikke bare for vores 
medlemmer, men nar der er 2 of vores tillidsrepraesentanter der er kraenket og matte sygemelde sig inden for 
et halvt Ar, sA forta?Iler det jo noget om, at vi har et karmpe stort problem, og vi skal ikke finde os i det. Jeg 
ved godt hvor svaert det kan vaere at stille sig frem. Tak for dig, jeg ved Gribskov er i trygge haender og tak til 
faglig konsulent Steen Preisler, og kan vi se at hardt arbejde betaler sig. Nu far vi forhabentlig et godt 
arbejdsmiljo uden den pagarldende leder. Det er desuden ikke kun gaet ud ovre vores HK"er men ogsa 
mange andre faggrupper i mange ar. 

Benjamin Friis Christoffersen, TR i BIF, Kobenhavns Kommune 
Det er vigtigt for mig at pointere, at det med dispensationen er jeg virkelig glad for og syntes det er en 
virkelig god losning at lave disse hybrid ting, men det jeg hasseler over - er det med at bestyrelsen har lavet 
en permanent dispensation — det vil sige, at bestyrelsen har vedtaget noget det er ikke i overensstemmelse 
med vores love. Det kan godt gore mig nervos pa det principielle plan, for hvad er det nneste der bliver 
vedtaget som en permanent dispensation som ikke star i loven. Jeg er rigtig glad for det, men jeg syntes der 
mangler noget benarbejde i forhold til det - med at gore det. 

Selvfolgelig har jeg ringet ind til HK's vejledere flere gange og har ogsa skrevet, og det var i den forbindelse 
of jeg fik — dog ikke 81, men 56 sider barselsvejledning som jeg kunne laese igennem. Jeg oplevede ikke jeg 
kunne M ordentlig barselsvejledning som mand. Fik rigtig god vejledning til min kaereste, hvilket jo er fint nok, 
men det var ikke hende der var pA barsel. Det var mig der ringede for at M hjaelp. 

Ditte Gottlieb Bredahl replicerer:  Det er ikke os der har givet dispensationen men det er 
Hovedbestyrelsen der har givet den. Det permanente betyder blot, at vi ikke fremadrettet skal ansoge, hvis vi 
for eksempel vil gore det pA samme made til nwste ar, og det er jo ikke sikkert at vi vaelger at gore dette 
hver gang. Vi er i ovrigt den eneste afdeling der har gjort det p6 denne made, og de andre afdelinger syntes 
det er meget speendende og interessant at gore det pa en anden made. Det er noget vi selvfolgelig drafter i 
bestyrelsen, og vi har heldigvis en stor bestyrelse, sa derfor er der heller ikke noget der er sikkert, men hvis 
vi vaelger at gore det igen slipper vi for at sage om dispensation igen. 

Angaende barsel for maend — vi tager det til os, og vi finder pa noget der giver et overblik og noget kortere. 

Sabina Larsen, TR i Hillerod 
I forbindelse med kampagnen "Administration har mange ansigter" valgte vi i Hillerod, at fA trykt nogle T-
shirts i forbindelse med kommunes budgetforhandlinger for lige at sige, vi er mange forskellige ansigter og vi 
kan mange forskellige ting, og kommer med mange forskellige fagligheder. Pb T-shirten star der pA den ene 
side "Administration har mange ansigter' og pa den anden side "Din administrative medarbejder". Vi sad 
ganske stille til budgetforhandlinger med vores T-shirts pa. Der var ikke HK logo pA - det skulle ikke kun 
handle om HK, men om at favne bredt og for at sige vi kan meget og der er behov for at vi her. 

Ditte Gottlieb Bredahl replicerer:  Jeg haber lidt at sadan en generalforsamling fremadrettet kan aendre lidt 
pa den antagelse, at jeg jo ikke har noget at berette eller debattere, men man kan jo sige alt heroppe fra -
det kan vaere man har et godt rad, eller vil dele en god historie, eller noget man godt vil gore opmarrksom 
pA. Du kan sige lige prarcist det du har lyst til, sa tak fordi du stillede dig herop og sagde det. Jeg kan huske, 
at vi pA TR konferencen viste videoen (med lyd) og du sa kom hen til mig, og sagde "vi har faet trykt disse T-
shirts, som vi vil tage pa nar der skal vaere budgetforhandlinger i kommunen. SA bliver man bare afsindig 
glad og stolt formand, nar man kan se der rent faktisk er nogen der gor noget ved ude pA arbejdspladserne. 
Det er bare mega sejt og tusind tak for at du stillede dig herop og sagde noget ogsA. 
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Flemming Gerner Jacobsen, formand for seniorklubben 
Forst og fremmest vil jeg sige tak for beretningerne og kandidaternes oplaeg. 

Jeg vil ogs6 fra seniorklubben takke for det gode samarbejde og for den gode dialog vi har med afdelingens 
ledelse og medarbejdere. 

Vi er glade for den orientering vi lobende far, og som gor, at vi stadig kan folge lidt med i det daglige arbejde 
i afdelingen, selv om Coronapandemien har betydet, at dialogen i perioder har vmret noget sparsom. 

Vi vil ogsa sige mange tak for den okonomiske stotte som klubben fik, da vi den 9. februar kunne fejre 40-
ks jubilaeum. 

Vi havde en rigtig hyggelig formiddag med noget rigtig godt at spise og drikke, og med hyggeligt samvaer. 

Vi har f5et mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne omkring arrangementet, sa endnu en gang tak 
til afdelingen, 

Som jeg fortalte sidste Ar, havde jeg i min isolation under Coronaen faet Iaest en del boger, faktisk over 50. 
Jeg har selvfolgelig folt det lidt trist ind i mellem, men n5r jeg teenker p5, hvad der foregar nede i Ukraine, sA 
betyder disse m5neders isolation jo ingen ting. 

Dernede sidder de stakkels mennesker i keeldre uden lys, uden vand og uden mad. 

Jeg kunne sidde i min gode Ieenestol med en god kop kaffe. 
Vi sender de varmeste tanker til Ukraines befolkning. 

Vi i seniorklubben er derfor meget glade for, at HK har vaeret til lommerne og fundet et millionbelob til stotte 
for det humanita=re arbejde i Ukraine, og samtidig har reserveret et millionbelob til genopbygning of 
fagbevaBgelsen i Ukraine, nar dette skraekkelige overfald p5 et fredeligt land, forhabentlig snart far en ende. 

HK's fremtid - I seniorklubben er vi rigtig glade for, at HK er gaet i offensiven for at fa de unge til at melde sig 
ind i HK. 

Det er vigtigt, at de unge far tilknytning til en rigtig fagforening, s5 det er meget positivt med den massive 
satsning, som der laegges op til bl.a. ude pA uddannelsesstederne. 
At HK far nye medlemmer er jo ogsa vigtigt for seniorklubberne, for nye medlemmer bliver jo pa et eller 
andet tidspunkt of naturlige Arsager seniormedlemmer. 

Jeg har lagt nogle pjecer nede bag ved der forteeller om seniorarbejdet, sa dem der er pA vej ind i seniorlivet, 
eller blot er interesseret, er velkommen til at tage et eksemplar. 

Vi fejrede som sagt seniorklubbens 40-5rs jubila-um dem 9. februar, og jeg havde derfor vaeret igennem en 
stak beretninger, for at kunne berette lidt for medlemmerne, om hvad der var sket i de 40 ar. 

I skal nok slippe for hele talen, men et par enkelte ting vil jeg alligevel naevne. 

Klinten er jo et dejligt sted, hvor seniorklubbernes formeend og naestformeend lejlighedsvis afholder en 2-
dags konference. 

For ar tilbage blev der i en 5rreekke gennemfort en 4-dages konference, ikke kun for formeendene, men for 
samtlige bestyrelsesmedlemmer i seniorklubberne i Kobenhavn. 
Der blev ogsa arrangeret 3-dages kurser om Aret for klubbens medlemmer, hvor der kunne vaere 55 
deltagere. 

Et ar gik skovturen til Marienlyst Strandhotel, hvor der blev serveret flaeskesteg og is, og seneee kaffe med 
kringle, og sA la der en lille pose ved hver kuvert med rygelse! 

13 



Ja, det var tder den gang! 

Fortsat god generalforsamling! 

Tak for ordet. 

Ditte Gottlieb Bredahl replicerer.  Tak for dig Flemming, du er ogs6 et symbol p6 of feellesskaber er for 
evigt — det er ikke bare noget der gar over, og jeg ved i har rigtig travlt og at i lave rigtig mange gode ting og 
arrangementer sammen. Jeg er glad for du deler det med at de unge skal meldes ind, og teenker det ogsA 
har betydning for seniorerne —ja jeg syntes det var sa sodt, men det har selvfolgelig ogsA en betydning for 
jer. Det er noget vi gor en indsats overfor. Tusind tak for dit arbejde i klubben og jeg syntes det er en 
fornojelse at komme ned og tale med jer nar i er herinde, s6 tak for det ogsb. 

Debatdelen blev herefter afsluttet. 

Beretningen blev sendt til afstemning, men grundet tekniske udfordringer, blev afstemningen foretaget via 
handsopra=kning og via chatten pa Zoom. Beretningen blev godkendt med et stort flertal. 

Pause og spisning efterfulgt of et oplaeg ved Tommy Krabbe omkring emnet "Nysgerrighed er svaret" 

Vi skal hore foredragsholderen Tommy Krabbe. Han skal fortaelle lidt om, hvordan vi som mennesker kan 
leve og arbejdet godt sammen. 

Vi kan laere alverdens metoder, teorier og vaerktojer. Men vi kan ogsA starte med den vigtigste forudseetning 
for samarbejde, samliv og sameksistens, nemlig nysgerrighed. Hvordan kan man blive det? Og m6 man 
egentlig godt va:re nysgerrig. 

5. Indkomne forslag 

Dirigenten Ole Gregersen konstaterede,  at der rettidigt er indkommet 2 forslag, fra den samme 
forslagsstiller, men det er dirigenternes vurdering at forslagene skal behandles enkeltvis. 

Til procedure oplyste dirigenten: Jan Vejling, OKF, Kobenhavns Kommune f6r lejlighed til at motivere sine 
forslag, hvorefter faglig chef Soren Rex, HK Kommunal Hovedstaden vil komme med de oplysninger som 
afdelingen har indhentet fra HK Kommunal i forbindelse med forslaget, og som kan tages med i debatten. 

Dirigenten oplyste: Det er s6dan, at denne generalforsamling ikke kan — uanset om man har sympati for 
forslaget — sa--tte det i vaerk, men at generalforsamlingen kan bede formandskabet om at tage disse 2 forslag 
vider med til den kompetente og relevante forsamling, som kan traeffe beslutning om forslaget, i dette tilfaelde 
er det Forbundssektorbestyrelsen i HK Kommunal. 

a. Almindelige forslag 

Forslag 1) 
Jeg forslar, at man a.h.t. miljro og okonomi fremover aktivt skal tilmelde sig til fremsendelsen of 
papirversionen of medlemsbladet, i modsa+tning til i dag, hvor kan aktivt skal framelde det. 

Jan Vejling, OKF, Kobenhavns Kommune 
Motiverende sit forlag, som skrevet ovenfor, at man som medlem aktivt skal tilkendegive hvis man onsker 
bladet i papirform, ellers far vil man som medlem fa det i elektronisk form. Det bror vi gore of hensyn til 
miljoet. 

Soren Rex— Faglig chef— HK Kommunal Hovedstaden 
Vi har undersogt hvordan vi skal gribe disse forslag an og har derfor faet frolgende bemaerkninger fra HK 
Kommunal. 	 A 
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"Nar man har valgt at medlemmerne kan fravaelge sig bladet og ikke omvendt aktivt skal tilmelde sig bladet 
skyldes det, at nye medlemmer ikke pa forh6nd ved hvad de kan forvente sig of bladet. Nogle ville maske 
vaelge bladet fra uden at vide hvad det ville give dem og sa er det svaert at fa de medlemmer tilbage som 
laesere. SA hvis man start har frameldt sig det, ville det betyde at man i begyndelsen of medlemskabet ville 
miste bladet som en of de mulige kontaktpunkter til medlemmet, og hvis feerre medlemmer laeser bladet er 
det vurderingen, at det ikke i ojeblikket kan opvejes of den digitale kommunikation. Man vi givetvis opleve at 
faerre medlemmer for kendskab til HK, afdelingens arrangementer og vigtig viden om vores indsatser i det 
hele taget. 

Benjamin Friis Christoffersen, TR i BIF, Kobenhavns Kommune 
Syntes godt om forslaget, men syntes det kunne vaere super godt, hvis det i stedet kunne komme i en digital 
udgave. 

Dirigenten bemserkede at det ikke er det, der star i selve forslaget 

Jan Vejling, OKF, Kobenhavns Kommune tilfojede til forslaget 
Det var ogsa det samme jeg mente, at den nuvasrende papirudgave skal vaere digitalt 

Med Jenne tilfojelse og kommentar (at bladet bor komme i digital format) blev forslag 1 sat til afstemning. 

For 62 
Imod 53 
Ikke stemte 8 

Forslag 2) 
Jeg foreslar, at man udregner totalprisen pa medlemsbladet med henblik pa en vurdering of hvor meget 
kontingentet kan reduceres, hvis man skaerer bladet bort. 

Jan Vejling, OKF, Kobenhavns Kommune 
Motiverede sit forslag som beskrevet ovenstaende 

Soren Rex — Faglig chef — HK Kommunal Hovedstaden oplyste omkring okonomien i HK 
Kommunalbladet 
De direkte udgifter til HK Kommunalbladet vedrorende illustrationer, tryk og distribution la i 2021 pa godt 2,9 
mio. kr. Hertil kommer annonceindtaegter til bladet pa omkring 500.000 kr. Sa alt i alt havde vi udgifter pa 
omkring 2,4 mio. kr. i 2021. Det svarer til godt fire kroner pr. medlem om maneden. 

Layout handteres internt of HK Kommunals egen grafiker, der samtidig st6r for alt det andet grafiske i HK 
Kommunal — bade digitalt og trykt. Bladet er kun en lille del of grafikerens arbejde. 

Artiklerne skrives of medarbejdere i kommunikationsteamet, og stoffet fra bladet bruges p6 tvaers of alle HK 
Kommunals kommunikationskanaler eksempelvis sociale medier og nyhedsbrevene. Samtidig udforer 
medarbejderne ogsa en lang reekke andre kommunikationsopgaver. Vurderingen er, at en nedlaeggelse of 
bladet ikke A aendre i personalesammensaetningen 

Tilfredshed med bladet 
Man folger lobende med i tilfredsheden med Kommunalbladet, og hvor mange der laeser. Generelt er 
tilfredsheden hoj, ligesom der fortsat er mange, der laeser bladet. 
Af de henvendelser man far om bladet, kan ses, at en del tilkendegiver, at man ikke ma holde op med det 
fysiske blad, fordi det er der, de far deres oplysninger om HK, og at de nyder at kunne laese bladet, netop 
fordi det er fysisk. 

Der er ogs6 nogle, der som forslagsstilleren henvender sig, fordi de gerne ser, at al kommunikation foreg6r 
elektronisk. De sidste henvises sa til, at de kan melde bladet fra. 

Endelig er papiret miljovenligt og certificeret. 

Dirigenten forudseetter, at det vi nu skal stemme om er, at afskaffe bladudgaven og overg6r til en digital 
udgave. Dirigenten forudsaetter at Jan Vejling ikke onsker en afskaffelse of bladet i sin helhed men kun 
bladudgaven. 
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Jan Vejling, OKF, Kobenhavns Kommune oplyste 
Det er maske ikke det rigtige forum at sige det i, men jeg ved der er mange der ikke laeser det, sa 
derfor kunne jeg godt twnke mig at fa noget transparens omkring hvad det koster, men kan forsta 
det er en ubetydelig del. SA derfor er det min opfattelse, at jeg ma traekke forslaget pa baggrund of de 
oplysninger jeg nu har modtaget vedr. mit forslag. 

Dirigenten henvender sig til Jan Vejling: Onsker du med de faldene bema?rkninger at trzekke 
forslaget. 

Jan Vejling, OKF, Kobenhavns Kommune 
Jeg vil gerne traakke forslaget, det er der ingen grund til at gore mere ved. 

Dirigenten  vender sig mod skaermen og i salen, for at se om der er nogle der onsker at opretholde forslaget. 
Dirigenten konstaterer, at det ikke tilfeeldet, hvorfor forslaget er trukket. 

6. Valq af:  

Da alle valg er foretage forud for generalforsamlingen i perioden 14. — 20. marts 2022 vil der under punkt 6 
kun ske en orientering omkring resultatet 

a. Afdelingssektorformand for 2 ar 

Ditte Gottlieb Bredahl stiller op. 

Ditte Gottlieb Bredahl 
Undlader at stemme 

Ditte Gottlieb Bredahl er hermed genvalgt. 

Der er afgivet 144 Stemmer. 

b. 8 bestyrelsesmedlemmer for 2 ar 

Der skal vaelges 8 afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer for 2 ar. 

Folgende stiller op: 

Antal stemmer: 
137 stemmer 
7 stemmer 

Hanne Fie Brejner 	 Hoje-Taastrup kommune 	 KL-valggruppen 
Susanne Pedersen 	 T6mby kommune 	 KL-valggruppen 
Tina Samson 	 Fredensborg kommune 	 KL-valggruppen 
Bo Vollertsen 	 Kobenhavns kommune, OKF 	 KBH/Frb-valggrp. 
Kim Sorensen 	 Kobenhavns kommune, BIF 	 KBH/Frb-valggrp. 
Lisa Greve Korsbaek 	Psykiatrisk Center Glostrup, Regionen 	Regionsvalggrp. 
Conni Boutrup Holmberg Jensen Herlev/Gentofte Hospital, Regionen 	 Regionsvalggrp. 
Janni Andersen 	 Nordsjaellands Hospital, Regionen 	 Regionsvalggrp. 
Carina Bull Feveile 	 Bispebjerg/Frederiksberg Hospital 	 Regionsvalggrp, 
Camilla Ellitsgaard 	 Movia 	 "Ovrige" valggrp. 

og folgende er valgt indenfor valggrupperne for 2 ar: 

Tina Samson 
Bo Vollertsen 
Lisa Greve Korsbaek 
Kim Sorensen 
Hanne Fie Brejner 
Susanne Pedersen 
Camilla Ellitsgaard 
Janni Andersen 

Antal stemmer: 
121 stemmer 
110 stemmer 
109 stemmer 
107 stemmer 
105 stemmer 
103 stemmer 
93 stemmer 
89 stemmer 

Der er afgivet 1001 stemmer. 
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c. 3 suppleanter for 1 ar 

Folgende stiller op: 

Michael Rasmussen 	Hillerod kommune 
Pernille Robertson Gaff, 	Kobenhavns kommune, SOF 
Lisa Greve Korsba+k 	Psykiatrisk Center Glostrup, Regionen 
Connie Boutrup Holmberg Jensen Herlev/Gentofte Hospital, Regionen 
Carina Bull Feveile 	 Bispebjerg/Frederiksberg Hospital, Regionen 

KL-valgruppen 
KBH/Frb-valggrp. 
Regionsvalggrp. 
Regionsvalggrp, 
Regionsvalggrp. 

og folgende er valgt indenfor valggrupperne for 1 ar: 

Antal stemmer: 
Michael Rasmussen 
	

78 stemmer 
Pernille Robertson Gaff 
	

71 stemmer 
Carina Bull Feveile 
	

62 stemmer 

Folgende opnaede ikke valg: 
Antal stemmer: 

Conni Boutrup Holmberg Jensen 
	

60 stemmer 

Der er ikke valgt nogen suppleant for Ovrigegruppen. 

Der er afgivet 346 stemmer. 

d. Valg of 1 bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens bestyrelse 

Folgende stiller op: 
Hanne Buus Appelgreen 	 Egedal Kommune 

Antal stemmer: 
Hanne Buus Appelgreen 
	

110 stemmer 
Undlader at stemme 
	

21 stemmer 

Hanne Buus Appelgreen er hermed valgt. 

Der er afgivet 131 stemmer. 

e. 2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse 

Folgende stiller op: 
Tina Samson 
Bo Vollertsen 

Tina Samson 
Bo Vollertsen 
Undladt at stemme 

Folgende opnaede valg 
Tina Samson er valgt som 1. suppleant 
Bo Vollertsen er valgt som 2. suppleant 

Der er afgivet 211 stemmer. 

Fredensborg kommune 
Kobenhavns kommune — OKF 

Antal stemmer: 
106 stemmer 
96 stemmer 
9 stemmer 

f. 	Repraesentantskabsmedlemmer og suppleanter til HK Hovedstaden 

Bestyrelsen er forlods indstillet som repreesentantskabsmedlemmer, sa der skal vaelges 10 kandidater for en 
2 arig periode. 

Folgende stiller op: 
Joan Nodskov Pedersen 
Karin Danielsen 

Amager/Hvidovre Hospital, Regionen 
Hoje-Taastrup kommune 
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Heidi Kongebro Nielsen 
Pia Ann-Charlott Andersen 
Carsten Klitgaard 
May Schelling Christiansen 
Carina Bull Feveile 
Pernille Robertson Gaff 
Mette Flint-Larsen 
Pernille Saunte Schjerning 
Anja Philipsen 
Anders Pedersen 
Benjamin Friis 

Folgende er hermed valgt: 

Joan Nodskov Pedersen 
Karin Danielsen 
Heidi Kongebro Nielsen 
Pia Ann-Charlott Andersen 
Carsten Klitgaard 
May Schelling Christiansen 
Carina Bull Feveile 
Pernille Robertson Gaff 
Mette Flint-Larsen 
Pernille Saunte Schjerning 

Folgende er valgt som suppleanter:  

Psykiatrisk Center Amager, Regionen 
Nordsjaellands Hospital, Regionen 
Allerod kommune 
Herlev/Gentofte Hospital, Regionen 
Bispebjerg/Frederiksberg Hospital, Regionen 
Kobenhavns kommune, SOF 
Kobenhavns kommune, KFF 
Fureso Kommune 
Kobenhavns kommune, KFF 
Rodovre Kommune 
Kobenhavns Kommune, BIF 

Antal stemmer: 
89 stemmer 
70 stemmer 
74 stemmer 
74 stemmer 
72 stemmer 
72 stemmer 
70 stemmer 
69 stemmer 
64 stemmer 
63 stemmer 

Antal stemmer: 
Anja Philipsen 
	

58 stemmer 
Anders Pedersen 
	

57 stemmer 
Benjamin Friis 
	

56 stemmer 

Der er afgivet 898 stemmer. 

g. Valg of 1 fanebaerersuppleant for 1 ar 

Folgende stiller op: 
Steen Preisler 
	

HK Kommunal Hovedstaden 	 117 stemmer 

Steen Preisler er hermed valgt. 

7. Eventuelt  

Ingen medlemmer bad om ordet, sa dirigenterne takkede generalforsamlingen. Og takkede for god ro og 
orden. Bad deltagerne paent om at tager service med ud og rydde op. Tak til deltagerne for at I har opfort jer 
sa paent, det gor jo jobbet som dirigent meget nemmere. 

Dirigenterne gav ordet til formand Ditte Gottlieb Bredahl. 

Forst en stor tak til dirigenterne, for at tage os godt igennem generalforsamlingen. I f6r lige en lille ting. 

Og stort tillykke til Jer der blev valgt, jeg glaeder mig samarbejdet. 

Samtidig har vi nogle vi skal sige farvel til: 

Karen Lynn Jacobsen, Bornholms Regionskommune har valgt at stoppe i afdelingssektorbestyrelsen. 
Heldigvis vil du bruge din kraefter i ledelse og p6 den politiske bane i kommunalbestyrelsen. det vi glade for. 

TAK for din kaempe store indsats og bidrag i bestyrelsen og som FTR for medlemmerne og de tillidsvalgte. 
Du har pa fornemmeste vis repreesenteret bornholmerne og det har vaeret en sand fornojelse at arbejde 
sammen med dig. Jeg ved vi vil ses igen. Vi sender en buket til Bornholm. 

v 
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Og May Andersen, Hillerod Kommune, der ogsa har valgt at traede tilbage. Du har (pa trods of sin unge 
alder) varret med i bestyrelsesarbejdet i HK i rigtig mange ar. Du har siddet i bestyrelsen i HK-
Frederiksvaerk/Frederikssund, i HK Nordsjarlland og siden Fusionen i 2008 i HK Hovedstaden. 

May Andersen - du har altid veeret et meget aktivt bestyrelsesmedlem og en engageret FTR i Hillerod 
kommune og har altid kaempet for tilstedevaerelse og synlighed of HK i det Nordsjaellandske. Tusind TAK for 
indsatsen gennem mange ar. Du erjo det man kalder en rigtig "runner' Det er ikke unormalt at du lober to 
maratons pa en uge. Sa det ville vaere oplagt at sige: nu far du mere tid til at lobe, men det tror jeg faktisk 
ikke, fordi du har altid prioriteret og indpasset dine lob, det er en del of dig og kaempe respekt for det. Jeg 
ved vi ses til GF sa pa gensyn. Vi sender ogsa en buket til dig. 

Og til dig Connie Boutrup H. Jensen, Region Hovedstaden- tak fordi du stillede dig frem til gavn for 
medlemmerne. Vi har set lidt mindre til dig, da du jo var suppleant i afdelingssektorbestyrelsen. Tak for dit 
engagement, og tak for din made at vaere pa, tak for indsatsen. Og vi ses heft sikkert ogsa igen. blomst 

&gym k4~ 	~k~~ e~~d4L~ 
Dato 	 I8 - G e•ersen, dirigent 	Dato 	 Lilian Nielsen, dirigent 
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