
GENERALFORSAMLING 
I HK STAT 
SYDJYLLAND

NIKOLAJ SONNE
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.

TORSDAG DEN 
12. MARTS 2020
KL. 17.00 - CA. 21.3O
HK Sydjylland
Jupitervej 1, 6000 Kolding
Program:
Kl. 16.00: Mini-messe om fremtidens 
arbejdsmarked, læs mere på bagsiden
Kl. 17.00: Foredrag med Nikolaj Sonne
Kl. 18.30: Spisning
Kl. 19.15: Generalforsamling

OM NIKOLAJ SONNES FOREDRAG:
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!

RITA BUNDGAARD HOLDER OPLÆG  
EFTER VALGENE:
Med kampagnen “Kom i form til fremtiden” vil 
HK Stat inspirere DIG til at overveje, hvordan 
du kan gå stærkere ind i fremtiden ved at 
efteruddanne dig. Om det er med et enkelt 
kursus, eller med en mere tidskrævende 
diplomuddannelse, er ikke det vigtigste. 
Det vigtigste er at tage det første skridt, og det 
vil Rita fortælle meget mere om.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Bestyrelsens beretning
5. Indkomne forslag - herunder forslag til 

HK Stats kongres (Forslag skal være 
sektorformanden i hænde senest  
den 5. marts 2020 og sendes til  
annette.godsvig.laursen@hk.dk)

6. Valg af formand for 2 år
a. Annette Godsvig Laursen - genopstiller

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
a. Jørgen Hansen – genopstiller
b. Kristina Fisker Stougaard - genopstiller
c. Lene Juul Kielsen

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
a. Sigrid Holm - genopstiller 
b. Martin Lorange - genopstiller

9. Valg af delegerede til HK Stat’s kongres
10. Valg af suppleanter til HK Stat’s kongres
11. Eventuelt

Af hensyn til bespisningen skal vi bede om din 
tilmelding senest torsdag den 5. marts 2020 via 
MitHK.dk.

Med venlig hilsen 
HK Stat Sydjyllands sektorbestyrelse

Annette Godsvig Laursen 
Sektorformand



OPLEV FREMTIDEN 
PÅ MINI-MESSEN
FRA 16 - 17
Forhallen på Jupitervej vil være fyldt med spændende 
stande, hvor du kan få en forsmag på, hvad fremtidens 
arbejdsmarked byder på.
Her er et udpluk af de ting, du vil kunne opleve:

MØD NIELS LOLK VESTER
FRA SAMPENSION

Med 18 års erfaring i Sampension ved Niels 
Lolk Vester, key account manager, alt om 
hvordan vores pension er skruet sammen.
Mød ham og få svar på dine spørgsmål.

FREMTIDENS UNDERVISNING

VR (virtual reality) briller kan bruges til mange 
ting. HK har udarbejdet et program, hvor du 
kan træne din eksamensangst væk ved at 
gennemgå en eksamenssituation i en kunstig 
verden set igennem brillerne.
Du får også et sæt VR-briller med hjem, så du 
kan prøve det selv.

FÅ EN DATE MED RITA BUNDGAARD

Få en date med jeres forbundssektorformand 
Rita Bundgaard. Der er rig mulighed for at stille 
spørgsmål til hende og få en snak om den nye 
kompetencefond og andre emner, der optager 
dig.

DIN NYE KOLLEGA?

Mød din fremtidige kollega, robotten Pepper.
Robotteknologi er stadig under udvikling, og 
Pepper er et eksempel på, hvad teknologien 
kan lige nu.

VI TRÆKKER 
OGSÅ LOD OM 

FINE PRÆMIER


