
GENERALFORSAMLING 
I HK PRIVAT 
SYDJYLLAND

HANNE BOUTRUP
Har siden 1993 arbejdet internationalt – i Europa, 
Asien, USA – og senest som Communication Director 
hos LEGO Gruppen.
Hanne er ekspert i at begejstre og involvere 
mennesker i en proces – og få dem til at arbejde 
sammen mod fælles mål.

ONSDAG DEN 
6. MARTS 2019
KL. 17.00
HK Sydjylland
Jupitervej 1, 6000 Kolding

Program:
Kl. 17.00: Foredrag med Hanne Boutrup
Kl. 18.00: Spisning
Kl. 18.45: Generalforsamling.

ARBEJDSGLÆDE - OGSÅ PÅ FREMTIDENS 
ARBEJDSPLADSER.  
/V. HANNE BOUTRUP:

Vi kender det så godt – nogle mennesker bliver 
man i godt humør af at være sammen med, og 
andre kan godt snuppe toppen af energien ………. 
I virkeligheden har vi alle sammen en mulighed 
for at sætte den stemning, vi ønsker på vores 
arbejdsplads. Det handler om at vide, hvor 
knapperne sidder, så man kan skrue på dem.
Du får inspiration og en konkret værktøjskasse til 
mandag morgen, fælles sprog og ikke mindst et 
godt grin.

Til generalforsamlingen vil der være en lille 
overraskelse, du kan tage med hjem.
Du kan også deltage i konkurrencer og vinde fine 
præmier. 

DAGSORDEN: 
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Bestyrelsens beretning
5. Indkomne forslag, herunder forslag til 

behandling på HK/Privats 4. ordinære kongres 
den 8.-10. september 2019. Forslag skal være 
formanden i hænde senest den 27. februar 
2019 og sendes til Henny Fiskbæk - mail 
henny.fiskbaek@hk.dk eller pr. brev til HK 
Sydjylland, Jupitervej 1, 6000 Kolding, att.: 
Henny Fiskbæk.

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
a. Per R. Nedergaard Nielsen – modtager 

genvalg
b. Jens Søndergaard – modtager genvalg
c. Hans Peder Kromann Larsen – modtager 

genvalg
d. Finn Lykke – modtager genvalg
e. Maria Winther Larsen – modtager ikke 

genvalg
7. Valg af 3 suppleanter:

a. Marianne Skovshoved – modtager genvalg
b. Michael Rosenberg – modtager genvalg
c. Tina Bopp Tygesen – modtager genvalg

8. Valg af 26 delegerede til HK/Privats 4. 
ordinære kongres den 8.-10. september 2019 
på Comwell, Kolding

9. Valg af suppleanter til HK/Privats 4. ordinære 
kongres den 8.-10. september 2019 på 
Comwell, Kolding

10. Eventuelt

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding ske 
på hk.dk senest 27. februar 2019


