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NÅR JEG SER ET
RØDT FLAG SMÆLDE
1. Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når himlen,
er jo rødt som mit brusende blod

2. Jeg har set min fader ranke
ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
i dets stolte, befriende sus.
Jeg har elsket dets farve fra lille,
da min mor tog mig op på sit skød
og fortalte mig manende og stille
om en fane så knitrende rød.

3. Jeg har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden
blive mænd bag ved kampfanens bål.
Jeg har set den i blafrende storme,-
jeg har elsket dens flammer i strid,
og bag den så jeg arbejdshænder forme
verden om til en lysere tid.

4. Det er sliddets slægters fane
over fronten vid og bred.
Den skal ungdommen ildne og mane,
den skal knuse hvert grænsernes led.
Den var forrest i fredelig færden,
den var forrest i stormklokkens klemt
den er fanen, der favner hele verden -
i dens folder er fremtiden gemt.

Tekst af Oskar Hansen
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PROGRAM FOR 
DEN 15. MARTS
Kl. 15.00-16.30
Oplæg af Christian Ørsted: Livsfarlig ledelse

Kl. 16.30-17.30 
Pizza slices fra www.oles-gaard.dk
 
Kl. 17.30-20.00 
Generalforsamling

Kl. 20.00-21.00
Buffet og rødvin

Kl. 20.00-20.30
Valg af delegerede til branchesektionerne

22.00
Tak for idag
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GENERAL-
FORSAMLING
TORSDAG DEN
15. MARTS 2018
KL. 17.30
HK Østjylland
Sødalsparken 22,  8220 Brabrand

Dagsorden

1.  Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg af
  a.  Formand for 2 år. 
  b.  Næstformand for 1 år
  c.  5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  d.  3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  e.  1 suppleant til Forbundssektor- 
    bestyrelsen for resten af kongres- 
            perioden
  f.  13 delegerede til HK Danmarks  
            ekstraordinære kongres den 21. april 
            2018 i Odense
  g.  5 suppleanter til HK Danmarks 
           ekstraordinære kongres
7.   Eventuelt

Vin og buffet

Efter generalforsamlingen er der for de 
interesserede, valg af delegerede til følg-
ende branchesektionsdelegeretmøder: 

/  Privat Service – 15 delegerede
/  Produktion – 12 delegerede 
/  Luftfart – 1 delegeret
/  Organisationer – 5 delegerede
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FORRETNINGSORDEN
FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

§ 1.  Alle fremmødte afkrydses ved indgangen.

§ 2.  Til at lede generalforsamlingens forhandlinger vælges der 1 dirigent

§ 3.  Dirigenten oplyser det registrerede antal generalforsamlingsdeltagere, som har stemmeret 
    og til hvilke valg.

§ 4.  Der vælges et stemmeudvalg på 5 personer. Stemmeudvalget vælger selv sin formand.

§ 5.  Dagsordenens punkter optages til forhandling i den rækkefølge, dagsordenen angiver.

§ 6.  Ved fremsættelse af forslag til behandling på generalforsamlingen har forslagsstilleren ret 
    til forud for andre talere at motivere sit forslag.

§ 7.   Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten og være underskrevet med for
    slagsstillerens navn, for at det kan bringes til afstemning.

§ 8.  Medlemmer, der ønsker ordet, må begære dette skriftligt over for dirigenten.

§ 9.  Dirigenten kan med flertallets samtykke indføre begrænset taletid.

§ 10.  Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ved
    stemmelighed bortfalder forslaget. 

    Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis dirigenten eller 25 af de fremmødte 
    stemmeberettigede medlemmer forlanger det. 

    Dirigenten afgør, om et forslag er vedtaget/forkastet med bistand fra stemmeudvalget. 
             
§ 11. Personvalg:

   Der skal ved bestyrelsens sammensætning sikres en passende faglig og geografisk fordeling
   af bestyrelsesposterne, således at de gamle områder: Silkeborg, Aarhus, Randers og Grenaa
   har fortrinsret til minimum et bestyrelsesmedlem.

   Personvalg foretages altid ved skriftlig afstemning.

   Næstformanden vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år i ulige år. 

   Stemmesedler til valg af formand, næstformand, sektorbestyrelse og suppleanter optælles
   straks efter valget. Ved valg til bestyrelse og suppleanter skal der stemmes på én over
   halvdelen af det antal, der skal vælges. Dette gælder også ved valg af delegerede.

§ 12. Denne forretningsorden er gældende, indtil andet er vedtaget af generalforsamlingen.
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HK PRIVAT ØSTJYLLAND SKAL FØRE DIALOG OG SKABE ET TÆT SAMARBEJDE MED DE POLITISKE 
PARTIER, REGERINGEN OG ANDRE CENTRALE AKTØRER FOR AT FREMME MEDLEMMERNES INTER-
ESSER (MEN OGSÅ TRÆKKE PÅ ANDRE AKTØRER, FORENINGER, HOVEDORGANISATION, ERHVERVS-
LIVET MV.)

FOKUSOMRÅDER:

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE

Digitalisering
/  Digitalisering – udfordringer og mulig-
    heder for medlemmernes jobmuligheder

/  Status: Indgår i HK Privat igangværende 
    politiske indsats omkring digitalisering. 
    HK Privat Østjylland er repræsenteret i
    HK Forbundets IT-LAB. 

Freelancere
/  Ordentlige vilkår for freelanceansatte

/  Status: Der er etableret en projekt
    beskrivelse, som pt. er til videre-
    bearbejdelse i LO Aarhus.

/  Ide:  Vi skal arbejde i hele LO Østjylland
    og i Bussinesregion Aarhus. Vi har måske
    et EU-projekt sammen med LO.

Stress
/  Status: Vi skal gøre vores kampagne
    landsdækkende og informere Folketinget.

Kompetenceudvikling
/  Politisk indsats omkring kompetence- 
    udvikling, herunder efterspørgsel efter 
    HK’ernes kompetencer. 

/  Status: Der arbejdes pt på mange 
    niveauer i sektoren, afdelingerne og 
    landsklubberne for den helt essentielle 
    faktor for HK’ernes fremtidige muligheder
    på arbejdsmarkedet – nemlig at der skal 
    være fokus på kompetenceudvikling samt
    politisk og administrativ efterspørgsel 
    efter HK’ere – nu og i fremtiden. Det er
    ikke tilstrækkeligt, at der er et højt udbud
    af velkvalificerede HK’ere, hvis de ikke 
    efterspørges på arbejdspladserne. Vi skal
    have fokus på ikke at blive udkonkurreret
    af akademikere.

/   Ide: Emnet kan opprioriteres – evt. i 
     særskilt projekt i tæt sammenhæng med 
     målprogrammets del om uddannelse og 
     kompetenceudvikling: Hvor bevæger 
     arbejdsgivernes og politikernes forvent
     ninger hen? Og kan vi påvirke dette? Og
     dermed arbejde på at sikre HK’ernes 
     fremtidige jobmuligheder. Digitali-
     sering bliver også en central del af dette
     spørgsmål. Det samme gælder HK’ernes 
     omkostningseffektivitet.
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KONKRETE INDSATSER:

INDSATS FORMÅL MÅLGRUPPE AKTØR AKTIVITET KVARTAL

SEKTOR-
GENERAL-
FORSAMLING

At fastholde 
antallet af 
deltagere til vores 
generalforsamling.

Medlemmer af HK 
Privat Østjylland

Bestyrelsen samt 
de faglige 
medarbejdere

Afvikling af 
generalforsamling.

Tema 2018: 
Livsfarlig ledelse

15. marts 2018

LO REPRÆSEN-
TATION

Synliggørelse af HK Andre faglige 
organisationer

Søren Fortløbende møder 
og repræsentant-
skabsmøder

Fortløbende

BLOG INDLÆG Synliggøre relevant 
politisk interesse-
varetagelse

Alle medlemmer Søren Synlighed med 
forskellige temaer:  
TR på arbejdsplad-
sen, faglige eller 
politiske emner

Fortløbende og ved 
udvalgte aktiviteter

FORBUNDS-
SEKTOR-
BESTYRELSEN

Repræsentere 
Østjylland

Alle medlemmer Søren, Flemming og 
Margit

Ledelse af 
HK Privat og 
godkendelse af 
landsdækkende 
handlingsplan for 
HK Privat

Fortløbende

LOKALE 
UDDANNEL-
SESUDVALG

Styrke vores fag Unge i uddannelse Aktive medlemmer Repræsentere 
vores fag på 
uddannelses-
institutionerne

Fortløbende

LO SEKTIONER Styrke den lokale 
fagbevægelse

Den øvrige lokale 
fagbevægelse

Bestyrelsen og 
aktive medlemmer

Repræsentant-
skabsmøder, 
vælgermøder og OK 
kampagner

Fortløbende

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE
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STRESS
- NEJ TAK!

STRESS – NEJ TAK! er et 
oplæg på maksimalt en 
time, hvor en konsulent 
fra HK giver jer viden om 
stress og introducerer 
nogle simple værktøjer, I 
kan bruge i jeres daglige 
arbejde.

Book et oplæg ved at 
sende en mail på 
oestjylland@hk.dk, 
så kontakter vi dig og 
aftaler en tid, der passer 
dig og dine kollegaer.

Book et STRESS – NEJ TAK! oplæg hos HK Østjylland og få gode 
råd til, hvordan du og dine kollegaer i fællesskab kan hjælpe 
hinanden med at forebygge stress.

FAKTA OM STRESS

/   Hver dag er op mod 35.000 danskere sygemeldt
     med stress. Og stress er, ifølge lønmodtagerne 
     selv, den største udfordring på arbejdsmarkedet i 
     dag

/   250.000-300.000 danskere lider af alvorlig stress

/   Stress koster Danmark op mod 14 mia. kroner om 
     året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til 
     sundhedsvæsenet

/   Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle 
     depressioner og angstlidelser

/   430.000 danskere har stort set symptomer på 
     alvorlig stress hver dag
Læs mere om stress på HK.DK/OESTJYLLAND og se 
videoer med eksperternes råd om stress.

HK ØSTJYLLAND
Sødalsparken 22 
8220 Brabrand

 OESTJYLLAND@HK.DK 
TELEFON 7011 4545


