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Program for dagen

Kom og deltag i en spændende dag inden generalforsamlingen.  
Tilmelding via dette link eller på mail til stat.hovedstaden@hk.dk senest d. 28. februar 2023.

Kl. 8.30-9.00 Morgenmad

Kl. 9.00-9.15 Velkomst ved Dennis A. Jørgensen

Kl. 9.15-12.30 �Konflikthåndtering ved Lisbeth Holm og Dorte Coster Waldau. 
Er du terrier eller struds? 
Hvordan er din konfliktstil? 
Har du nogensinde stået på toppen og glemt hvorfor? 
Har du oplevet at en konflikt faktisk skabte positiv udvikling eller har du pludselig  
været en del af en konflikt uden at vide det. 
Kom og blive klogere 

Kl. 12.30-13.30 Frokost

Kl. 13.30-14.30  Temamøde�–�Sampension�–�Få�nu�styr�på�pensionsordningen 
Pensionsordningen er vigtig for ALLE uanset alder. Det handler nemlig ikke kun om opsparing til 
alderdommen, men også det der skal hjælpe dig og dine i morgen, hvis der sker noget uventet. 
Mange interesserer sig først for pensionsordningen, når pensionsalderen nærmer sig. Det er dog 
vigtigt af forholde sig løbende til pensionsordningen, så dækningerne hele tiden passer til dine  
forventninger og behov. De skifter hele livet igennem. 
Oplægget giver dig en overordnet gennemgang af hvordan pensionsordningen er sammensat,  
herunder de elementer du som overenskomstansat selv kan ændre, så du får det optimale  
ud af din pensionsordning i Sampension.

  Temamøde�–�KP/Fremtidens�nøglemedarbejder ved Anne-Mette Krifa. 
”Oplæg om Fremtidens nøglemedarbejder indenfor økonomi – et uddannelsesforløb  
for HK’er på akademiniveau. Hør hvordan du kan blive opgraderet og blive mere  
værdifuld og attraktiv som HK’er.  
Først en kort gennemgang af hvordan og hvorfor det er blevet til. 
Herefter en kort intro til selve forløbet, hvem som med fordel kan deltage  
og hvad de kan forvente af udbytte. 
Sidst men ikke mindst, hvordan får vi det ud at flyve?”

  Temamøde�–�Hvordan�forbereder�man�sig�til�en�god�lønforhandling?  
Ved Kirsten Fletgaard og Lars Hein.  
Løbende lønforhandling er vigtigt – og du har som minimum mulighed  
for, at din leder tager stilling til dit lønniveau en gang om året! 
… men hvordan griber du det lige an?  
Kom og få lidt tips og ideer

  Temamøde�–�Skab�gode�fællesskaber,� 
få�en�fed�arbejdsplads�og�bliv�flere.  
Ved Lisbet Holm og Dorte Coster Waldau.  
Hvordan kan I styrke fællesskabet på jeres  
arbejdsplads?  
Få input til at høste de lavthængende frugter  
og ikke mindst ideer til det lange træk. 
Kom til spændende 45 min, hvor dine ideer  
også kommer i spil.

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292256399
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Program fortsat
Kl. 14.30 – 15.30  Temamøde�–�Sampension�–�Få�nu�styr�på�pensionsordningen 

Pensionsordningen er vigtig for ALLE uanset alder. Det handler nemlig ikke kun om opsparing til 
alderdommen, men også det der skal hjælpe dig og dine i morgen, hvis der sker noget uventet. 
Mange interesserer sig først for pensionsordningen, når pensionsalderen nærmer sig. Det er dog 
vigtigt af forholde sig løbende til pensionsordningen, så dækningerne hele tiden passer til dine  
forventninger og behov. De skifter hele livet igennem. 
Oplægget giver dig en overordnet gennemgang af hvordan pensionsordningen er sammensat,  
herunder de elementer du som overenskomstansat selv kan ændre, så du får det optimale  
ud af din pensionsordning i Sampension.

  Temamøde�–�KP/Fremtidens�nøglemedarbejder ved Anne-Mette Krifa. 
”Oplæg om Fremtidens nøglemedarbejder indenfor økonomi – et uddannelsesforløb  
for HK’er på akademiniveau. Hør hvordan du kan blive opgraderet og blive mere  
værdifuld og attraktiv som HK’er.  
Først en kort gennemgang af hvordan og hvorfor det er blevet til.  
Herefter en kort intro til selve forløbet, hvem som med fordel kan deltage og  
hvad de kan forvente af udbytte. 
Sidst men ikke mindst, hvordan får vi det ud at flyve?”

  Temamøde�–�Hvordan�forbereder�man�sig�til�en�god�lønforhandling?  
Ved Kirsten Fletgaard og Lars Hein 
Løbende lønforhandling er vigtigt – og du har som minimum mulighed for,  
at din leder tager stilling til dit lønniveau en gang om året! 
… men hvordan griber du det lige an? 
Kom og få lidt tips og ideer

  Temamøde�–�Skab�gode�fællesskaber,�få�en�fed�arbejdsplads�og�bliv�flere. 
Ved Lisbet Holm og Dorte Coster Waldau.  
Hvordan kan I styrke fællesskabet på jeres arbejdsplads? Få input til at  
høste de lavthængende frugter og ikke mindst ideer til det lange træk. 
Kom til spændende 45 min, hvor dine ideer også kommer i spil.

15.30-15.45 Pause

15.45-16.45  Foredrag�med�Thomas�Rathsack – Thomas vil tale om sine  
erfaringer omkring, hvor vigtigt det er med fællesskab  
på arbejdspladserne. Om hvor vigtigt det er at udvikle  
sig og gøre sig selv mere attraktiv på arbejdspladsen

Kl. 16.45-18.00  Middag

Kl. 18.00  Generalforsamling�

Kl.         – 22.00 Hygge efter generalforsamlingen 


