
Sektorgeneralforsamling i HK Privat Midt
Den 24. marts 2022 kl. 19:00

Referat - referent Mette Bhutho Jørgensen

1. Formalia
A. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden blev godkendt

B. Valg af dirigent
Anja C. Jensen blev valgt til dirigent

C. Godkendelse af generalforsamlingen
Generalforsamlingen lovligt indkaldt

D. Valg af stemmeudvalg
Kontorchef Søren Thorsager
Bestyrelsesmedlem Nicolai Arents Schmidt
Bestyrelsesmedlem Jan Estrup

E. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

2. Sektorbestyrelsens arbejde
a. Sektorbestyrelsens beretning
Marianne fremlagde sektorbestyrelse beretningen

Berit Frederiksen: Tak Marianne for en god beretning. Dejligt med mange gode
initiativer i HK Midt. Jeg ønsker fokus på hjemmearbejdspladser – aftaler omkring det
med arbejdsgiver. Ligeledes fokus på det digitale arbejde og TR-vilkår.

Marianne: Enig i fokus på hjemmearbejde. Vigtigt at lytte på TR og enig i at der kan
være udfordringer i TR/AMR-vilkårene hvilket vi skal være opmærksomme på.

Nicolaj Arentz Schmidt Konradsen: Nicolaj redegorde for nogle af de forkortelser som
er blevet anvendt TR=tillidsrepræsentant AMR=arbejdsmiljørepræsentant etc. Fokus på
hjemmearbejdspladser – opmærksom på at der er forskel på medlemmers behov. Stor
ros til treparts aftale omkring seksuelle krænkelser – rigtig godt arbejde.

Marianne: Igen enig i at der skal fokus på hjemmearbejdspladser – udgangspunkt i
loven om at mere end 2 hjemmearbejdsdage skal arbejdsgiver stille udstyr til rådighed.

Simon Tøgern: Hjemmearbejde er den største omvæltning i mange år. Gennemgang af
OK-23

1-2 september 2022 stort TR-træf hvor der er gennemgang af besvarelserne.



b. Regnskab 2021 til orientering
Berit Schilling fremlagde regnskabet både regnskab for 2019-2020-2021 grundet
Corona.

Jan Borup Coyle: Spørgsmål til FIU-midler. Hvor går de uforbrugte FIU-midler hen.

Marianne: Uforbrugte FIU-midler går som udgangspunkt tilbage til forbundet, men de
uforbrugte midler fordeles igen til enten projekter eller tilbageføres til afdelingerne.

Berit Frederiksen: Spørgsmål til hvorfor arrangement posten ikke er ret stor.

Berit Schilling: Grundet Corona har der ikke været afholdt fysiske arrangementer
derfor det lave beløb.

Per: Spørgsmål til Overenskomstgrupperne – synes ikke han kan se dem af regnskabet.

Berit Schilling: Der er afsat penge til brancheklubberne og i HK Midt hedder OK
grupperne fortsat brancheklubber.

c. Budget 2022 til orientering
Berit Schilling fremlagde budgettet.

Generalforsamlingen tog regnskab og budget til efterretning.

3. Orientering fra A-kassen - Video

Video af Funktionschef Mary-Ann Vandsted og medarbejder fra A-kassen.

4. Indkomne forslag, almindelige forslag og forslag til love og vedtægter

a. Forslag
Vedtægtsændring, bestyrelsen foreslog at bestyrelsen bliver udvidet med 2
bestyrelsesmedlemmer, således at der fremover er 9 medlemmer og 2 suppleanter.

De samlede Vedtægter med ændring i antal bestyrelsesmedlemmer blev godkendt.

b. Forslag til HK Midt repræsentantskabsgeneralforsamling
Der var ingen forslag.

5. Valg

5.1 Til HK Privat Midt sektorbestyrelse

a. Afdelingssektornæstformand for 2 år
Berit Schilling, villig til genvalg – genvalgt.

b. 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Tina Vinther Knudsen, ikke villig til genvalg
Emil YungÆrenlund, villig til genvalg - genvalgt



Solveig Krystad Rasmussen, villig til genvalg - genvalgt
Karina Damgaard Rasmussen, valgt
Lars Maiborg, valgt

c. bestyrelsesmedlem for 1 år
Jonas Munksgaard Larsen, valgt

bestyrelsessuppleanter for 1 år
Jesper William Rahbek, valgt
Janne Høgshøj, valgt

5.2 Til forbundssektorbestyrelsen i HK Privat

a. 2 suppleanter til forbundssektorbestyrelsen
1.suppleant, Tina Vinther Knudsen, ønsker ikke at genopstille

1.suppleant Berit Schilling, valgt
2.suppleant Jan Estrup, valgt

Til HK Midts Repræsentantskabsgeneralforsamling den 20. april 2022
2- årigt valg
36 delegerede og min 2 suppleanter

Der blev valgt 32 repræsentanter – liste sendes til Joan Thygesen.

Vi mangler derfor stadig 4 repræsentanter. Bestyrelsen fik mandat til at finde disse
repræsentanter.

5.4 Til HK Privats ekstraordinære kongres den 2. april 2022
16 delegerede og min 2 suppleanter

Der blev valgt 7 delegerede. Bestyrelsen fik mandat til at finde de resterende delegerede.

5.5 Til HK Privat Overenskomstbaserede grupper

•

•

•

•

•

Industri – Bente Domino, suppleant Jesper Rahbek
Sundhed og velvære – Ingen valgt
Organisationer og Finans – Jesper Pedersen, Suppleant Nicolaj Arentz Schmidt
Konradsen
Service – Jan Borup Coyle, Suppleant Per Holger Nedergaard Nielsen, 2. Supplant
Nicolaj Skytte
Grafisk – Janne Høgshøj, Suppleant Erland Thrane Sørensen



6. Eventuelt

Jonas Munksgaard Larsen havde en stor bøn til eleverne og de unge på virksomhederne om

at deltage i HK ungdoms arrangementer. HK-ungdom mødes d. 1. tirsdag i måneden.

Tak for i aften v. Marianne

'/w:63+B ===\
Sektorforman


