
Referat fra generalforsamling i brancheklub Organisationer, Finans og Privat Service i HK Midt 
 
Tirsdag d. 24. marts 2022 kl 17 i Mødecenter Fabrikken, Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C. 
 
På vegne af bestyrelsen bød Lone Thomhav de 26 deltagere velkommen til generalforsamlingen og sørgede 
for valg af dirigent. 
 

1. Godkendelse af forretningsorden 
Godkendt 
 

2. Valg af dirigent og referent 
Anders L. Andersen valgt. 
 

3. Bestyrelsens beretning 
Lone Thomhav berettede, at der det forgangne år ikke blev holdt arrangementer i brancheklubben 
pga. corona. Bestyrelsen ønsker at se fremad. Ambitionen er først og fremmest at få pustet nyt liv i 
bestyrelsen og forhåbentlig få holdt nogle gode aktiviteter til gavn for medlemmerne og området. 
 
D. 2.–3. april holder HK Privat landsmøde på Hotel Nyborg Strand, hvor der er mulighed for at få 
input til og indflydelse på eget arbejdsliv. Vi håber mange af jer har tilmeldt jer. 
 
Overenskomstgruppen Organisationer på landsplan har lavet en konkurrence om nyt navn, som kan 
blive mere dækkende for de arbejdspladser og medlemmer, der hører under. Har du et forslag, så 
kom endelig frem med det. 
 
På landsmødet skal der også vælges nye bestyrelser til overenskomstgrupperne, og endelig skal der 
vælges ny næstformand for HK Privat, hvor der pt. er 2 kandidater.  
 
Lidt om tankerne for fremtiden i vores egen brancheklub. Vi har i bestyrelsen talt om lidt forskelligt, 
som vi synes, der kan arbejdes med: 
- Danne netværk inden for vores brancher 
- Debattere løn- og arbejdsvilkår med jer 
- Arbejde for TR-vilkår på den enkelte arbejdsplads 
- Tanker om hvilke emner kan vi bringe videre i de forskellige HK-bestyrelser 
- Hvordan kan vi sørge for god kommunikation til medlemmerne om bestyrelsens arbejde 
 
Deltagerne drøftede herefter Lone´s input. Der var bl.a. forslag om fokus på IT-sikkerhed og sociale 
arrangementer i brancheklubben. 

 
4. Indkomne forslag 

Ingen. 
 

5. Valg til bestyrelsen. 
a. Valg af formand 

Ingen valgt. Det blev foreslået, at formandsopgaven kan gå på skift blandt 
bestyrelsesmedlemmerne med inspiration fra brancheklubben Sundhed og Velvære. 

 
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

Marianne Sørensen, Boligforeningen Kristiansdal, genvalgt 
Carsten Wegge-Schreiner, AL-bank, nyvalgt 

 
c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

Jakob Færing Larsen, UCL, nyvalgt 
Nicolai Svarer Skytte, jobsøgende, nyvalgt 
 

d. Valg af 2 suppleanter for 1 år 
Henriette Lundsgaard Findshøj, HK Midt, nyvalgt 
Jonas Munksgaard Larsen, PMF Fyn, nyvalgt 



 
Der var opbakning til, at bestyrelsen efterfølgende konstituerer sig med en formand. 

 
6. Eventuelt 

Jesper Pedersen, AL-bank, fortalte om arbejdet i bestyrelsen for den overenskomstbaserede gruppe 
Organisationer, hvor han har været med siden gruppen og bestyrelsen blev stiftet under corona-
nedlukning.  
 
Tak til Lone Thomhav og Nicolai Arentz Schmidt Konradsen for deres indsats i bestyrelsen. 
 

 
 
Ref. Anders L. Andersen 


