
 
 

Indkaldelse til generalforsamling 2023 
 
            

 

Generalforsamling i HK Stat Hovedstaden 

 

Afdelingen afholder generalforsamling 

 
  

Torsdag den 9. marts 2023 - kl. 18.00 

 
  

i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. - rund mødesal. Dørene åbnes kl. 17.30. 
  

 

Der skal i 2023 være valg af: 

Næstformand og bestyrelsesmedlemmer til afdelingen, bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens bestyrelse 

og repræsentanter til HK Hovedstadens repræsentantskab, hvor næste repræsentantskabsgeneralforsam-

ling er torsdag den 20. april 2023. 

 

Forslag skal være afdelingen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, hvorefter de vil blive mailet 

til klubberne og kan ses på afdelingens hjemmeside ca. 1 uge før generalforsamlingen. Forslag kan mailes 

til pia.troeigaard.jakobsen@hk.dk.   

 

Kandidater til HK Stat Hovedstadens bestyrelse 

Hvis du vil være kandidat til posten som næstformand/bestyrelsesmedlem kan du få dit navn, foto og dine 

mærkesager i en oversigt, som bliver mailet til klubberne. Teksten må højst fylde 700 tegn inklusive mel-

lemrum. 

Kandidater, der ønsker at komme på de fortrykte stemmesedler til de forskellige valg, skal maile navn, 

fødselsdato og – år samt navn på arbejdsplads til pia.troeigaard.jakobsen@hk.dk  senest den 19. februar 

2023. Navnene vil blive offentliggjort ca. 1 uge før generalforsamlingen. 

  

Årets tillidsrepræsentant 

Vi kårer årets TR på generalforsamlingen. Send en kort beskrivelse af, hvorfor netop din TR er den bedste 

og fortjener at få titlen som årets TR.  

Frist for indstillingen er den 23. februar 2023 og sendes til stat.hovedstaden@hk.dk  

 
  

Middag før generalforsamlingen 

Der er middag i kantinen på 6. sal kl. 16.45 umiddelbart inden generalforsamlingen. Tilmelding til midda-

gen er nødvendig – tilmeld dig på Mit HK 

 

Vi vil meget gerne have din tilmelding til middagen senest den 23. februar 2022.  

 

Du er velkommen til at ringe til Pia på 3330 2356, hvis du har spørgsmål til ovenstående. 

Vi inviterer til en spændende dag, med oplæg, temamøder og gæstetaler. 

 

Link til generalforsamlingsdagens program  
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