
GENERAL-
FORSAMLING 2019
HK PRIVAT ØSTJYLLAND

Der var mere fokus på 
muligheder med fleks-
job stillinger for men-

nesker med handicap, 
nedslidning eller 

lignende. 

Mere offentlig trans-
port ude på landet, så 
udgifter og forurening 
blev mindre - og at al 
offentlig transport var 

gratis.

At arbejdsbetinget stress 
blev anerkendt som en 
arbejdsskade og ikke 

skulle føle skam over at 
komme ordentligt igen-
nem et stress forløb. 

Muligheden for 
efteruddannelse. 

At arbejdspladsen 
opfordrede til at 
dyrke idræt og 

motion i 
arbejdstiden.

Lavere pensions-
alder, så jeg stadig 

kan udføre mine 
drømme. 

At man blev satset 
mere på som fleksjobber 

med få timer om ugen 
og set som en værdifuld 

arbejdskraft. 

Mindre pendling til 
arbejde, så jeg skå-
ner miljøet og sparer 

tid og penge. 

Mere fokus på kvalitet 
frem for kvantitet på 

arbejdet, så der var mere 
tid til at løse 
opgaverne.

Muligheden 
for at dyrke 

sport og spise 
sundt på mit 

arbejde.  

HVAD DRØMMER DU OM?
- 2019 byder på Folketingsvalg, valg til 
EU-parlementet og du kan komme med 
forslag til OK20. 
Brug din indflydelse og din stemme! 



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 12. MARTS
Kl. 12.15-15.20
Vidensdag for tillidsvalgte

Kl. 15.30-17.00. 
Foredrag med Christine Feldthaus
 
Kl. 17.00-18.00 
Pizza slices fra www.oles-gaard.dk 

Kl. 18.00-20.30
Generalforsamling med kaffe og kage
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GENERAL-
FORSAMLING
TIRSDAG DEN
12. MARTS 2019
KL. 18.00-20.30
HK Østjylland
Sødalsparken 22, 8220 Brabrand

Dagsorden

1.  Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigenter
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning
5. Forslag 
  a. Indkomne forslag
6. Valg af
  a.  Næstformand for 2 år
  b.  5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  c.  3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  d.  27 delegerede til HK Privats 
    ordinære kongres 2019 
  e.  10 suppleanter til HK Privats 
    ordinære kongres 2019
7.   Eventuelt

Der vil under generalforsamlingen blive 
serveret kaffe og kage

4



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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DIGITALISERING
Robotten Pepper er i øjeblikket i praktik i 
receptionen i HK Østjylland. 

HK har købt robotten Pepper, for at starte 
en dialog med medlemmerne om den 
digitale fremtid, som jo allerede er her. 

Der er ingen, der oplever Pepper som en 
trussel – hverken mod dem selv eller deres 
job – og derfor er den god til at åbne op for 
en dialog om, hvad det er digitalise-
ringen betyder for HK’erne, og hvordan vi 
kan favne de mange nye digitale 
muligheder, siger Søren Sørensen, formand 
for HK Privat Østjylland til pressen, som har 
vist stor interesse for Pebber.
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HK aktiviteter om digitalisering: 
Den 8. maj: Christiane Vejlø “Fremtidens digitale liv- det næste store”
De popper op omkring os og ændrer vores adfærd og liv. Nye digitale tjenester, platforme og gadg-
ets. Hør, hvad der ligger lige om hjørnet, og hvad der kan komme til at ændre alt for både dig, din 
familie og din virksomhed.

Juni (midt): ”Bliv robotprogrammør”
Medlemmerne kan komme og tage Universal robots online uddannelse i HK.

September: Imran Rashid ”Find flowet i en digitaliseret hverdag” Workshop 
Speciallæge Imran Rashid kombinerer den seneste bevidsthedsforskning, hjerneforskning og 
teknologiforståelse med sin lægefaglighed for at kunne præsentere dig for de mulige konsekven-
ser af de sidste 10 års ukritiske tilgang til digitaliseringen i samfundet.

Oktober/November: Nikolaj Sonne ”Teknologistorm med udsigt til orkan” 
Den teknologiske udvikling galopperer afsted. En ny smartphone har i dag nogenlunde samme 
regnekraft som verdens hurtigste computer havde for 20 år siden. Vi bygger lærenemme maskiner, 
digitale assistenter, droner og selvkørende biler. Hele tiden hurtigere, mindre, billigere, bedre - 
sådan er teknologi - og det har vi vænnet os til. Men ser man udviklingen lidt fra oven er det ikke 
bare imponerende - det er decideret gak! 
Journalist, DR-vært og tænkehat Nikolaj Sonne tager os med på en til tider finurlig rejse rundt i 
digilands både mørke og lyse sider. Hvordan kom vi hertil og, hvor er det vi - måske - er på vej hen?
Alt er forbundet og fremtiden er ikke, hvad den har været - den er mere gak og på mange måder 
nok tættere på, end du tror.
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1. MAJ 
DEN DIGITALE
VERDEN
Mød op og vær med til at fejre 1. maj sammen med HK Østjylland.

DEN 1. MAJ KL. 9.30
SMEDIEN PÅ 
CENTRALVÆRKSTEDET
VÆRKMESTERGADE 7, AARHUS C

Program for dagen:

/   Kl. 9. 30 Brunch og velkomst ved fællesformand 
     Jesper Thorup

/   Kl. 10.00 Kim Simonsen

/   Kl. 10.30 Lone Thier

/   Kl. 12.00 Afslutning

/   Kl. 12.15 Vi går i samlet flok ned på havnepladsen i 
     Århus, hvor 1. maj fortsætter.

Arrangementet er gratis for 
medlemmer og én ledsager. 

Tilmelding på HK.DK/KALENDER
Log ind på Mit HK.

Vi glæder os til at se dig.

TEMAET ER 
DIGITALISERING
/  Hvad har den af konsekvens for fremtidens 
    arbejdsplads? 

/  Hvordan ændrer vi os i takt med teknologien
    og er den så farlig som vi tror?

Lone Thier kommer og taler med os om emnet og 
hjælper os med at blive lidt klogere på det hele. 

Derudover kommer Forbundsformand Kim 
Simonsen og taler om HK’s digitaliseringsstrategi 
og om hvordan HK håndterer digitalisering i det hele 
taget. 

Lone Thier er cand.scient.pol. 
fra Københavns Universitet. 
Hun er tidligere politisk 
konsulent for Det Radikale 
Venstres folketingsgruppe. 
Hun har arbejdet som 
forretningsudvikler i Singapore 
og Hamburg og kort været 
tilknyttet FutureNavigator som 
futurist.

HK.DK/OESTJYLLAND

Foto: Anne Kring



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 17.000 sygemeldt på grund af dårligt  
     psykisk arbejdsmiljø.

/   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


