Referat af den ordinære generalforsamling (virtuel)
i HK Handel Sjælland onsdag 5. maj 2021 kl. 19.00
Velkomst:
Afdelingssektorformand Helle Friis bød varmt velkommen til alle fremmødte på skærmen.
Helle Friis fortalte, at hun havde glædet sig rigtig meget til denne aften, hvor vi skulle have
den første virtuelle generalforsamling i HK Handel Sjællands historie.
1.

Valg af dirigent:

Lasse Thorn, afdelingssektorformand i HK Privat Sjælland, blev valgt som dirigent.
Dirigenten takkede for tilliden og fortalte, at han vil forsøge at lede generalforsamlingen
igennem dagsordenen i god ro og orden.
Dirigenten gav diverse praktiske oplysninger til forsamlingen samt meddelte:
”Der er i aften 36 deltagere i alt, heraf er der 24 stemmeberettigede, mens de øvrige er
gæster, (bl.a. medarbejdere og valgte formænd i afdelingen, der også er medlemmer af HK)”.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig
samt indkaldt jf. afdelingens vedtægter § 5 stk. 1 og 3. Generalforsamlingen er bekendtgjort
rettidigt på afdelingens hjemmeside og i såvel kursusnyhedsbreve som nyhedsbreve fra
HK Handel og seniornyhedsbrev samt annonceret via invitation og video på Facebook.
2.

Godkendelse af dagsorden og forretningsorden:

Dirigenten gennemgik dagsordenen, der blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
Dernæst blev forretningsordenen kort omtalt og vist på skærmen samt også enstemmigt
godkendt af generalforsamlingen.
3.

Valg af referent og stemmeudvalg:

Niclas Rasmussen, faglig chef i HK Sjælland, blev valgt som referent.
Som stemmetællere blev følgende valgt: Niels Rasmussen, kontorchef i HK Sjælland, og Lasse
Thorn.
4.

Bestyrelsens mundtlige beretning:

Afdelingssektorformand Helle Friis gav bestyrelsens mundtlige beretning på skærmen med
indlagte videoindslag fra bestyrelsesmedlemmer.
Formanden startede med at komme ind på Covid-19, der har givet store udfordringer for de
butiksansatte, siden Danmark lukkede ned med ”Breaking News” den 11. marts 2020 – samme
aften, som vi havde hold generalforsamling i HK Handel Sjælland.
”På Handelsområdet var det den dag, vi smed al fornuft over bord og væltede
dagligvarebutikkerne lige op til lukketid – stik imod anbefalingerne. Denne gang var det ikke
gær, men
toiletpapir…
Både bestyrelsen og jeg vil gerne sige jer et kæmpestort TAK.
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Det fortjener I om nogen. I ER hverdagens helte.
Mange af jer er mødt ind hver dag i fronten. Mens sundhedspersonale fra dag 1 har været
beskyttet af dragter, visir, mundbind osv., har I siddet bag midlertidige plexiglasskærme eller
stået ude blandt kunderne kun beskyttet af et mundbind. I har været så fleksible og
omstillingsparate.”
Jeg blev glad, da statsministeren og erhvervsministeren i februar i år rettede en direkte tak til
ansatte i handelsbranchen. Det skete på et virtuelt møde, hvor bl.a. HK Handels formand Per
Tønnesen deltog sammen med 3 medlemmer af HK Handel. En af dem var Robert Andersen fra
Føtex i Greve, som delte sine oplevelser og kom med forslag til ministrene.
Det er så velfortjent, at I fik noget anerkendelse, for I har varetaget en vigtig samfundsopgave
under pandemien – på linje med alle andre, der har arbejdet i fronten.
Jeg kunne måske godt have tænkt mig, at statsministerens tak havde været mere offentlig og
mere direkte henvendt til jer. Det blev et lidt lukket møde, som flere af jer måske ikke engang
har hørt om. Men tanken var god.”
Desuden kom formanden ind på følgende temaer under beretningen:
•

Suspendering af lukkedage i påsken.

•

Mundbind.

•

Arbejdsmiljøarbejdet og AMR.

•

Respekt for faget.

•

Misbrug af tilskudsordninger.

•

Stå sammen – unge i fagforeningen.

•

Kongres i HK Handel – og tiden frem mod GF22.

Formanden fortalte også om OK20:
”Nu vil jeg vende blikket mod en rigtig god historie. Dem har vi trængt til det seneste år.
Vi indledte året 2020 med at lande en rigtig god overenskomst.
Resultatet lagde op til pæne lønstigninger, og vi mener faktisk i sektoren, at det er det bedste
resultat nogensinde.
Det er nemlig vigtigt, at så mange som muligt stemmer om overenskomsten, for når vi står
mange bag resultatet, sender vi et stærkt signal til arbejdsgiverne om, at vi står sammen.
Medarbejdere i HK Handel Sjælland gjorde en stor indsats for at kontakte medlemmerne pr.
telefon. Der blev også sendt sms’er, nyhedsbreve, lavet facebookopslag osv.
Og det virkede. I HK Handel Sjælland fik vi en historisk høj stemmeprocent på 60,4 %.
Af dem stemte 95,85 % ja. (Samlet i HK Handel stemte 58,1 %, og hele 94,3 % stemte ja).
Det er et FLOT resultat. Stor tak til alle jer, der stemte, og til tillidsrepræsentanter og
medarbejdere i HK Sjælland for jeres kæmpe indsats.
Afslutning:
Jeg vil takke af for denne gang – håber, I har lyst til at stille nogle spørgsmål til bestyrelsen.
Jeg vil gerne sige tusind tak for det gode arbejde til alle tillidsrepræsentanter og
arbejdsmiljørepræsentanter, tak til min bestyrelse – der sørger for, at jeg altid er up to date
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og holder mig nede på jorden, når jeg får idéer/mine kolleger i formandsgruppen, som det
sidste år har været endnu vigtigere at sparre med, og sidst, men ikke mindst: HK Sjællands
medarbejdere, fordi I altid passer godt på medlemmerne.”
Efter beretningen blev ordet givet frit af dirigenten.
Beretningen blev enstemmigt godkendt, konstaterede dirigenten.
5.

Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag, fortalte dirigenten.
6.

Valg:
a) Valg af afdelingsformand for 2 år
Helle Friis var på valg.
Helle Friis blev genvalgt uden modkandidat.
b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til afdelingssektorbestyrelsen for 2 år
Majken Sindahl, Annika Kjær og Poul Jensen var på valg. Majken genopstillede ikke.
Annika Kjær, Poul Jensen blev genvalgt, mens Palle Pedersen blev nyvalgt.
c) Valg af 3 suppleanter til afdelingssektorbestyrelsen for 1 år
Følgende blev valgt:
1) Maria Pørtner Jensen.
2) Helle Reinhold Schmidt.
3) Ingen blev valgt.
d) Valg af 16 repræsentanter til HK Sjællands repræsentantskab den 7. juni 2021
Følgende 8 medlemmer blev valgt:
1) Maria Pørtner Jensen
2) Helle Reinhold Schmidt
3) Anette Berner Jensen
4) Jeanette Virt
5) Inga Colberg
6) Britt Brud Sørensen
7) Johnny Dennis Petersen
8) Sanne Brenø Lund
Mens der ikke kunne vælges repræsentanter til de sidste 8 pladser.
e) Valg af 4 suppleanter til HK Sjællands repræsentantskab
Ingen blev valgt.
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f) Valg af 29 delegerede til HK Handels kongres den 21.-22. juni 2021.
Følgende 14 blev valgt:
1) Mette Larsen
2) Poul Jensen
3) Annika Vevest Kjær
4) Burak Ulrik Ulucan
5) Heidi Renner Andersen
6) Palle Pedersen
7) Majken Sindahl
8) Tove Bay
9) Anette Berner Jensen
10) Jeanette Virt
11) Inga Colberg
12) Helle Reinhold Schmidt
13) Johnny Dennis Petersen
14) Maria Pørtner Jensen
Mens der ikke kunne vælges repræsentanter til de sidste 15 pladser.
g) Valg af 6 suppleanter til HK Handels kongres.
Der blev ikke valgt nogen suppleanter.
h) Valg af 6 delegerede til HK Danmarks kongres den 28.-30. oktober 2021.
Følgende 6 blev valgt som delegerede:
1) Mette Larsen.
2) Palle Pedersen.
3) Annika V. Kjær.
4) Poul Jensen.
5) Heidi R. Andersen.
6) Burak U. Ulucan.
i) Valg af 3 suppleanter til HK Danmarks kongres.
Følgende 3 suppleanter blev valgt i prioriteret rækkefølge:
1) Tove Bay.
2) Maria Pørtner Jensen.
3) Helle Reinhold Schmidt.
j) Valg af 2 delegerede til HK A-kassens delegeretmøde den 23. november 2021.
Følgende 2 delegerede blev valgt:
1) Helle Friis.
2) Mette Larsen.
k) Valg af 1 suppleant til HK A-kassens delegeretmøde.
Følgende blev valgt:
1) Annika V. Kjær.
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7.0.

Eventuelt.
Formanden Helle Friis takkede for genvalget og ønskede de valgte tillykke med valgene
samt takkede forsamlingen for en god og hyggelig aften.
Formanden fortalte nogle hurtige vittigheder – der var god stemning!
Formanden takkede dirigenten for en god mødeledelse og medarbejderne for den store
hjælp til afviklingen af den virtuelle generalforsamling, der var forløbet perfekt.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Lasse Thorn
Dirigent

Niclas Rasmussen
Referent

Helle Friis
Formand
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