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Når jeg ser et rødt flag smælde 
Tekst: Oskar Hansen / Musik: Johs. Madsen 

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. 
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Forretningsorden 

 

1. 

Generalforsamlingen vælger dirigenten. 

2. 

Indtil dirigenten er valgt af generalfor-

samlingen, ledes den af formanden.  

3. 

Dirigenten skal sikre sig, at de formelle 

ting er i orden, konstatere generalfor-

samlingens lovlige indvarsling og oplæse 

dagsordenen til godkendelse. 

4. 

Alle afstemninger foretages ved hånds-

oprækning – medmindre der begæres 

skriftlig afstemning. 

5. 

Alle afstemninger om personvalg, bortset 

fra valg af dirigent, foretages ved skriftlig 

afstemning, hvis der foreslås flere kandi-

dater, end der skal vælges.  

6. 

Suppleantvalg foretages som særskilt 

valg, og der foretages skriftlig afstemning 

efter samme regler som under pkt. 5. Såfremt der ikke foreslås flere kandidater, end der skal væl-

ges, foretages afstemning om rækkefølgen.  

7. 

Såfremt der stilles ændringsforslag til et forslag, skal dette stilles under afstemning før hovedforsla-

get. Hvis stemmerne står lige ved afstemning om et forslag, er forslaget bortfaldet. 

8. 

Dirigenten giver ordet i den rækkefølge, hvori dette er begæret. Ingen, udover den der har indbragt, 

eller alternativt den der har motiveret et forslag, kan tage ordet mere end 2 gange til det samme 

punkt. Taletiden er begrænset til 5 minutter. Forslagsstilleren og medlemmer af afdelingens bestyrel-

se er dog undtaget. 

9. 

Er der begæret afslutning, skal dirigenten – forinden afstemning foretages – forespørge, om nogen, 

udover allerede indtegnede, ønsker ordet eller at stille ændringsforslag, da sådanne ikke modtages, 

efter at afslutning er begæret. 

10. 

Et medlem kan anmode om ordet til forretningsordenen. 

11. 

Ingen afgørelser kan besluttes under punktet eventuelt. 

12. 

Alle forhold, der ikke er beskrevet, afgøres af generalforsamlingens dirigent. 
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Bestyrelsens beretning: 

 

 

2015 - Et år med valg, reformer,  

integration og en ny LO-formand  

2015 var et valgår. Valget blev afholdt i juni måned og resulterede i et regeringsskifte. Et regerings-

skifte, som vel ikke kom særligt overraskende, men at Venstre dannede regering alene, var nok ikke 

det, de fleste af os havde forudset.  

At vi fik denne smalle regering kan vise sig at være til stor fordel for os i fagbevægelsen. Regeringen 

skal hele tiden balancere mellem forskellige hensyn, og derfor vil den være forsigtig med at skaffe 

sig modstandere på store og samfundsmæssigt vigtige områder. Dette ser vi på flygtninge-/

indvandrerområdet, hvor der er næsten konsensus i Folketinget, vi ser det omkring integration, hvor 

regeringen forsøger at få hele Danmark til at involvere sig, og vi ser det omkring EU-politikken, hvor 

bukserne er ved at revne i forsøget på at please flest muligt i hele EU.  

 

Mange af de reformer, som den tidligere regering iværksatte, kan vi nu begynde at aflæse i diverse 

statistikker. Erhvervsuddannelsesreformen ser ud til at komme til at virke på den måde, at frafaldet 

er mindsket markant. Dette er sket ved, at der bliver stillet større krav til ansøgerne. Det er positivt 

og godt.  

Den negative side af denne udvikling er, at vi stadig mangler mange kvalificerede ansøgere. Vi skal 

have mange flere unge til at søge ind på de erhvervsrettede uddannelser. Vi skal have flere med 

erhvervsuddannelser til at uddanne sig videre på f.eks. erhvervsakademierne. Vi skal i det hele taget 

stadig fokusere på det dobbelte eller måske det tredobbelte uddannelsesløft.  

 

Beskæftigelsesreform – god eller dårlig? 

Beskæftigelsesreformen blev også søsat i 2015. Den er ikke endeligt implementeret endnu, men det 

sker i løbet af 2016. Om reformen alt i alt er en positiv eller negativ reform set med den arbejdsløses 

øjne, er endnu umuligt at afgøre. Sandsynligvis vil det ende med at være generelt set positivt, men 

der er stadig plads til forbedring. Der er f.eks. alt for mange former for støttet beskæftigelse, som 

virker fortrængende for de helt almindelige ledige. Det kan ikke være meningen, at vi har brancher, 

som kun kan fungere via offentlige løntilskud. 

De dagpengeforringelser, som den forrige borgerlige regering fik stemt igennem med hjælp fra 

Dansk Folkeparti, skulle Dagpengekommissionen komme med løsningsforslag til i efteråret 2015. 

Kommissionens rapport kom også, men der var langt mellem de gode løsninger. Dagpengeperioden 

bliver ikke ændret, den fastholdes på de to år. På dette område er det gode, at der vil være mulighed 

for at optjene op til et år ekstra ved vikariater og småjobs.  
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Der fokuseres også mere på kompetenceudvikling og afklaring i de nye regler, men det skal være 

jobrettet. Det kan være begrænsende for enkelte, men generelt ok. Genoptjeningsperioden ændres 

ikke, og det er ikke godt nok. Den del bør ændres snarest.  

 

Flygtninge og løndumping 

Integration af flygtninge og løndumping er to begreber, som i stigende omfang siges i samme sæt-

ning. Vi ved, at vi har en udfordring i det danske samfund med nytilkomne borgere med et behov for 

kompetenceudvikling. De har alle nogle sproglige udfordringer, men det er ikke det samme problem 

for alle. Behovet for at kunne tale flydende dansk er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, og 

evnen til at lære sprog er meget forskellig for os alle. På det punkt er der ikke den store forskel på 

”nye” og ”gamle” danskere.  

De faglige kompetencer er også en udfordring. Ikke nødvendigvis fordi de ”nye” har dårligere faglige 

kompetencer, men fordi vi ikke umiddelbart kan putte dem på den rette hylde. Forstår en syrer det 

samme som os, når han siger elektriker eller tømrer eller tandklinikassistent? Det er jo ikke sikkert. 

Vi skal blot sikre os, at disse andre måder at tænke faglige kompetencer på ikke bruges til at skabe 

et lavtlønsarbejdsmarked.  

Får vi først markant lavere lønninger til visse typer jobs, behøver vi blot at se til Tyskland for at for-

stå, hvor slemt det kan blive. Begrebet ”Arm trotz Arbeit” er i dag et fast begreb i tysk sprogbrug. Det 

bevirker, at store grupper på det tyske arbejdsmarked er nødt til at have mere end ét job, for at over-

leve. Det må ikke vinde indpas i Danmark. 

 

Farvel til Harald – velkommen til Lizette 

LO-kongressen i 2015 var et farvel til en epoke. Harald Børsting takkede af, og gik på pension. Lizet-

te Risgaard blev den nye formand. Lizette var indtil kongressen næstformand i LO Danmark og før 

det afdelingssektorformand i HK Service Hovedstaden. En lang karriere i fagbevægelsen bliver nu 

kronet med det ultimative topjob inden for vores verden. Flot og imponerende gået.  

Kongressen vedtog også, at der skal sættes et målrettet arbejde i gang for at skabe grundlaget for 

en ny og samlet hovedorganisation, som både kan rumme det nuværende LO og det nuværende 

FTF. Et stort og ambitiøst projekt, som oprindeligt er født i HK Kommunal, har fået opbakning i hele 

HK og får nu opbakning fra både LO og FTF.  

LO med Lizette som den styrende politiske kraft viste sin værdi i forbindelse med Ryanair-konflikten. 

LO formåede at bakke samlet op om den konflikt, som Serviceforbundet startede med fuld støtte fra 

HK Privat. Det blev en vindersag for dansk fagbevægelse, ikke mindst fordi Lizette formåede at hol-

de sammen på LO-tropperne. 

 

Generelt var 2015 et ”opsamlingsår”. Vi havde mange reformer, som skulle implementeres. Vi havde 

vores egen DOF-proces i HK, og vi havde LO-kongres, hvor sigtelinjerne for de kommende år skulle 

udstikkes. Samtidig skulle vi holde øje med samfundet omkring os.  



 

7 

Hvad synes danskerne generelt om fagbevægelsen i Danmark? Vi ved nogenlunde, hvad vores 

medlemmer mener, men hvad mener alle de andre? Det kommer Arbejdsmarkedsforsker Henning 

Jørgensen med nogle friske og velunderbyggede bud på i forbindelse med årets generalforsamling. 

 

 

Målene for 2015 

HK Sydjyllands mål for 2015 var større synlighed, 1% mere tilfredse medlemmer og 1% flere loyale 

medlemmer samt et medlemstal på +1.  

Afdelingens aktivitetsmål var: 

 At give vores medlemmer et tilbud om en uddannelsesmesse 

 At give vores medlemmer minimum 5 tilbud om aktiviteter rettet mod at forbedre arbejdsmiljøet 

 I uge 43 at give vores medlemmer tilbud relateret til arbejdsmiljø 

 At skaffe minimum 305 kontakter til arbejdsgivere, jobcentre og tillidsvalgte for at intensivere 

mulighederne for jobordrer til vore medlemmer 

 At udvælge forskellige medlems-segmenter og ringe til dem for at sikre synlighed og fasthol-

delse 

 At have fokus på kursusaktivitet for medarbejdere, der kan forbedre vores kommunikation på 

mail og telefon med vores medlemmer  

 

På landsplan har HK i 2015 sat fokus på arbejdsmiljø og jobbørs. Disse 2 områder er indeholdt i af-

delingens aktivitetsmål.  

Hertil kommer målsætningen om at have et økonomisk plus på bundlinjen på minimum 500.000 kr.  

Vi er nået i mål med de fleste af ovenstående mål.  
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Dette er vi lykkedes med 

Synlighed 

Synlighed kan skabes på rigtig mange måder, men vigtigst 

af alt er, at medlemmerne opfatter os som synlige. 

Fakta viser, at hvad angår presseomtale har HK Sydjyl-

land fra 2014 til 2015 haft en stigning i læser-/seer-/

lyttertal på 62 procent og en stigning i annonceværdien på 

79 procent! Dette handler kun om eksterne traditionelle 

medier som aviser, radio, tv og tilhørende websites.  

Vores gennemslagskraft på f.eks. Facebook og i nyheds-

breve skal lægges oveni.  

Nyhedsbreve sendes ud til alle medlemmer, som ikke har 

fravalgt dem. Og på Facebook har HK Sydjylland nu over 700 følgere, og via delinger, kommentarer 

og ”likes” når vores opslag på Facebook som regel ud til flere tusinde mennesker, både medlemmer 

og ikke-medlemmer.  

Synligheden på arbejdspladserne spiller også en væsentlig rolle. Den styres bl.a. af de faglige hand-

lingsplaner, og der er her tale om et bevidst valg fra alle 4 sektorers side om at komme så meget ud 

på arbejdspladserne som muligt. Det kan man læse mere om i sektorernes beretninger.  

Der er også skabt større synlighed gennem afdelingens aktivitetsmål. 

 

Fokus på arbejdsmiljø  

Arbejdsmiljøåret blev skudt i gang den 28. april 2015 på den internationale arbejdsmiljødag. Det ske-

te ved et større arrangement i Vejen Idrætscenter, hvor der om formiddagen blev afviklet aktiviteter 

inden for hvert af de 4 sektorområdet for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Om eftermiddagen 

holdt Pernille Rosenkrantz-Theil et foredrag for tillidsvalgte om stress med udgangspunkt i egne op-

levelser. Foredraget blev gentaget om aftenen for medlemmer. 

Fællesskabet i HK Sydjylland har i 2015 gennemført 17 aftenarrangementer, 2 temadage - henholds-

vis en lørdag og en mandag - samt 1 webinar. 

Arrangementerne har i alt trukket 891 deltagere, fordelt med 267 i foråret og 624 i efteråret. Hoved-

parten af arrangementerne var relateret til arbejdsmiljø. Til sammenligning deltog 801 i arrangemen-

ter i 2014.  

 

På en skala fra 1 til 5 blev deltagerne i foråret bedt om at vurdere arrangementet som en helhed, og i 

efteråret blev de bedt om at vurdere foredragets/kursets indhold. 

Helhedsindtrykket blev vurderet til mellem 4,3 og 4,8, og der var generelt høj tilfredshed med arran-

gementerne. 20 ud af 21 arrangementer blev vurderet til mellem 4 og 5 på skalaen, svarende til til-

freds eller meget tilfreds. 
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De 17 aftenarrangementer, 2 temada-

ge og 1 webinar dækker til fulde mål-

tallene om minimum 5 aktiviteter og 

aktiviteter i uge 43 (arbejdsmiljøugen).  

Ud over at komme ud over rampen 

med mange gode aktiviteter havde vi i 

HK Sydjylland også glæden af, at 3 af 

vore arbejdsmiljørepræsentanter blev 

nomineret i forbindelse med den 

landsdækkende HK-kampagne om 

God KollegaKarma.  

 

Jobbørs 

HK’s hovedbestyrelse vedtog i 2014 at 

gøre en større indsats for at få ar-

bejdsgiverne til at bruge os, når de 

mangler arbejdskraft. Indsatsen har 

naturligvis som formål at formidle flest 

mulige HK’ere – gerne ledige – de go-

de jobs.  
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Det betød, at vi fra 1. februar ansatte en medarbejder udelukkende til denne opgave, og indsatsen er 

lykkedes over al forventning. Vi har således ved opsøgende virksomhed haft kontakt med knap 600 

virksomheder for at informere om mulighederne hos os, hvilket har resulteret i godt 100 formidlinger, 

hvoraf godt 70 resulterede i ansættelse af et af vores medlemmer. Måltallet for virksomhedskontak-

ter var 305.  

 

Ringeopgaver   

Vi har haft gode oplevelser med at ringe til medlemmer i forskellige sammenhænge. Bl.a. er der rin-

get til kvindelige medlemmer mellem 35 og 50 år, som ikke har oplyst os deres mailadresse. Formå-

let har været at højne antallet af medlemmer, der modtager vores nyhedsbreve, samt fastholdelse. 

Sidegevinsten har været den gode dialog og følelsen af en nærværende fagforening, der giver værdi 

for medlemmet. 

 

Kursusaktivitet for ansatte 

Alle medarbejdere, ledere og lønnede politikere har gennemført et kursus i anerkendende kommuni-

kation. Det har givet en fælles platform for den gode kommunikation internt og samtidig et godt fun-

dament for den gode kommunikation med medlemmer. 

 

Økonomi 

Igen i år opnåede vi et regnskabs-

resultat med pæne plustal. Vi bud-

getterede med et overskud på en 

halv million. Men faktisk er vi gået 

i plus med 1,8 millioner kroner. Og 

der er igen i 2015 et overskud på 

driftsregnskabet.  

 

Der henlægges 0,1 millioner kro-

ner af overskuddet til vedligehol-

delsesarbejder på ejendommen i 

Esbjerg, 0,5 mio. kr. til eventual-

forpligtelser og 0,1 mio. kr. til eks-

traordinære organiserende tiltag.  

Vi har fortsat behov for at konsoli-

dere os og skabe et større råde-

rum i formuen. I 2016 er der derfor 

også budgetlagt med et overskud 

på en halv million kroner.  
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Dette kom vi ikke helt i hus med 

Uddannelsesmesse 

Et af aktivitetsmålene var at afvikle en uddannelsesmesse. Det nåe-

de vi ikke i 2015. Men den kommer i 2016 og er programsat til 18. 

maj i Kolding, 23. maj i Aabenraa og 30. maj i Esbjerg. Der bliver 

reklameret for messerne igennem nyhedsbreve m.m. 

 

Medlemstal  

Vi nåede desværre ikke et medlemstal på + 1 ved udgangen af 

2015. Det første halvår af 2015 så ellers meget positivt ud. Desvær-

re udviklede det sig i negativ retning sidst på året. Vi har ikke kunnet finde forklaringer herpå, men 

følger selvfølgelig udviklingen nøje.  

Året gik alligevel betydelig bedre end det foregående år. Vi endte med et fald på 1,7 % sammenlig-

net med faldet i 2014 på 2,6 %. 
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Dette er fortsat en vigtig del  

af HK Sydjyllands virke 

HK Ungdom 

Igen i år har HK Ungdom haft fokus på at give medlemmerne red-

skaber til at klare sig bedre i både studie- og arbejdsliv med kur-

susudbud i fagprøveskrivning og jobsøgning.  

Der er aflagt besøg på en del erhvervsskoler og afprøvet nye 

koncepter med paneldebat på Campus Vejle, hvor både HK og 

Krifa var inviteret. Her fik de studerende rig lejlighed til at finde ud 

af forskellen på en fagforening og en fagforretning. 

I uge 28 og 29 blev den årlige Jobpatrulje afviklet med succes og 

god information til de unge ”sommerjobbere”.  

Der er i 2015 sat ekstra fokus på besøg på de kortere videregående uddannelser, idet mange unge 

fra disse uddannelser fortsætter i HK-jobs.  

Ud over besøg på skoler bliver HK også en del gange inviteret til at undervise i arbejdsmarkedsfor-

hold på skolerne. Mange unge kender ikke til regler og rettigheder for deres gruppe på det danske 

arbejdsmarked, så der kan og skal gøres en stor indsats for at give dem den nødvendige viden, for 

at de kan finde et medlemskab af HK interessant.  

 

HK Sydjyllands seniorer 

I den sidste del af aldersspektret i HK Danmarks medlemmer er seniorklubberne, hvor efterlønnere 

og pensionister, der er udtrådt af arbejdsmarkedet, automatisk overføres til. HK Sydjylland har 10 

seniorklubber med over 7000 medlemmer.  

De 10 klubber er suveræne, kører vidt forskelligt og har hver deres vedtægter. Men de 10 klubber 

har et rigtig godt samarbejde og holder årligt 2 møder i Rødekro, hvor der udveksles mange erfarin-

ger, og venskabet mellem klubbernes bestyrelser forstærkes. De 10 klubber er tværfaglige og altså 

ikke opdelt i sektorer.  

De 2 årlige møder i Rødekro er suppleret af 2 årlige møder, som indkaldes af afdelingsformanden, 

og disse møder er en stor gevinst i sig selv. Det er ikke alle HK’s 7 afdelinger rundt omkring i landet, 

som indkalder deres seniorformænd til sådanne møder. Vores seniorformænd giver udtryk for, at de 

sætter stor pris på det gode samarbejde med afdelingsformand og afdeling. 

Alle 10 seniorklubber holder mange og gode arrangementer for deres medlemmer, nogle klubber et 

arrangement månedligt, andre klubber 2 arrangementer månedligt. De udfører derved et meget stort 

socialt arbejde, og de er samtidig rigtigt gode ambassadører for HK. 

Samtlige 50 seniorklubber i landet er medlemmer af landsforeningen HK Seniorer Danmark, hvor der 

i alt er over 57.000 medlemmer. HK Sydjylland har 2 repræsentanter i HK Seniorer Danmarks ho-
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vedbestyrelse.   

Samtlige over 57.000 seniormedlem-

mer i HK Danmark er kollektivt ind-

meldt i Faglige Seniorer, som har 

185.000 medlemmer, og som 4 gan-

ge årligt udgiver et fantastisk gen-

nemarbejdet blad, ”Liv & lidt mere”, 

og Seniorhåndbogen. 

 

Jubilarfester trækker  

stadig HK’ere af huse 

Mange trofaste og loyale medlemmer 

vælger fortsat at prioritere de årlige 

jubilarfester, hvor vi fejrer medlem-

mer, der har været medlemmer af 

HK i 25, 40, 50, 60, 70 og 75 år. I 

2015 nåede 1.320 medlemmer én af 

de milepæle, og heraf deltog godt 

halvdelen i nogle vellykkede arrange-

menter, der blev afviklet i Kolding, 

Esbjerg, Rødekro, Horsens, Vejle og 

Sønderborg i januar 2016.  

 

21,7 millioner kroner hentet hjem til medlemmerne 

De faglige medarbejdere har i 2015 inddrevet 21,7 millioner kroner på vegne af medlemmerne fra 

Lønmodtagernes Garantifond og i sager med arbejdsgivere. Beløbet er fordelt på 351 personsager. I 

gennemsnit er det næsten 62.000 kroner til hvert medlem.  

 

Udviklingen i ledigheden 

Der har været et pænt fald i antallet af bruttoledige (ledige med dagpenge eller i aktivering omregnet 

til fuldtid) fra 1323 i december 2014 til 1027 i december 2015. 

En del af faldet skyldes fortsat, at dagpengeretten er nedsat til 2 år. På landsplan mister et sted mel-

lem 160 og 170 HK’ere dagpengeretten pr. måned. HK Sydjylland har 12,8% af de ledighedsberørte 

i HK, så vi kan regne med, at afdelingens andel er ca. 20-22 ledige. 

En hel del af disse er overgået til den særlige arbejdsmarkedsydelse, som blev indført som erstat-

ning for den særlige uddannelsesydelse fra 1. januar 2014. Ydelsen svarer til kontanthjælp og ophø-

rer pr. 1 juli 2016. Andre er på kontanthjælp, sygedagpenge, og nogle har fået arbejde eller har in-

gen indkomst. 
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Arbejdsmarkedsreform 

Fra 1. januar trådte dele af arbejdsmarkedsreformen i kraft, bl.a. ændrede regler for lediges mulighe-

der for uddannelse. Bl.a. ændredes reglerne for 6 ugers selvvalgt AMU-kursus, således at de ledige 

ikke længere ”har frit valg på alle hylder”. Et kursus skal være godkendt på den såkaldte positivliste, 

for at deltagelse er mulig.  

Fra 1. juli trådte en ny mødestruktur i kraft, så en ledig skal til 6 samtaler på Jobcentret, 1 CV-

samtale og 2 rådighedssamtaler i a-kassen i løbet af de første 6 måneders ledighed. De løbende 

rådighedssamtaler i a-kassen hver 3. måned resten af ledighedsperioden blev afskaffet. I stedet er 

der to fællessamtaler – ved 6 og 16 måneders ledighed, hvor den ledige, Jobcentret og a-kassen 

mødes for at foretage en fælles afklaring af den lediges muligheder og ønsker. 

Fællessamtalerne er nu godt i gang, og vi har kun positive erfaringer. Der er dog endnu ikke lavet 

undersøgelser af de lediges erfaringer, men det kommer nok i løbet af indeværende år. Fra 1. juli 

2016 skal der også afholdes fællessamtale ved 1 måneds ledighed. 

Fællessamtalerne afholdes på jobcentrene, så det har medført et øget ressourcebehov i a-kasserne 

på grund af transport til og fra jobcentrene. 

 

Dagpengereform 

I oktober måned blev der indgået aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti 

om en dagpengereform, som bliver gældende fra januar 2017. 

Med reformen vil man blandt andet søge at løse nogle af de barrierer, som det nuværende system 

skaber i forhold til at påtage sig kortvarige arbejdsforhold som ledig. Aftalen fastholder den 2-årige 

dagpengeret. 
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Det vil vi gøre fremover 

Den organiserende fagforening 

I 2016 er der sat ekstra turbo på organisering. Af 

egne midler, midlertidige tilskud fra forbund, Privat-

sektor og Handelssektor har det været muligt at an-

sætte en del organiserende medarbejdere, der sam-

men med de øvrige ansatte skal være med til at or-

ganisere endnu flere medlemmer og lave initiativer 

til at fastholde dem, vi har.  

 

HK Sydjylland har et stærkt ønske om at udvikle sig ud af krisen. Vi har fortsat fokus på, at vi gen-

nem synlighed på arbejdspladserne, synlighed i de trykte medier, synlighed på de sociale medier og 

nærvær i vores kommunikation med medlemmer får skabt værdi for medlemskabet.  

Vi skaber den røde tråd ved at udmønte medlemmernes budskaber fra medlemsundersøgelserne til 

faglige handleplaner og afdelingshandleplanen og fokusområder udpeget af Hovedbestyrelsen.  

Vi arbejder aktivt og loyalt ud fra disse handleplaner, der skal skabe mere værdi for medlemmerne. 

Vi er meget bevidste om, at Sammen er du stærkere.  
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Til dine notater 
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