
Referat af virtuel afdelingsgeneralforsamling på Zoom, mandag den 19. april, 2021.

Dagsorden:

I
2.
3.
4.
5.

6.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af forretningsorden
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af afdelingens regnskab 2020 til godkendelse
Orientering om HK Sydjyllands repræsentation ved HK Danmarks kongres 28.-30. oktober 202 1 og A-kassens
delegeætmøde 23 . november 2021
Indkomne forstag:
• HK Sydjylland
• HK Danmarks kongres
• A-kassens delegeretmøde
Forslag skal være afdelingsformand Ole Kjær i hænde senest 12. april 202 1 og sendes til mail: ole.kjaer@hk.dk
Valg af 1 revisor
Jesper Dalgaard Pedersen – modtager genvalg
Valg af 2 ævisorsuppleanter
Jeannette Reimer – modtager genvalg
Birte Geertsen – modtager ikke genvalg
Eventuelt

7.

8.

9.

Ole Kjær åbnede mødet efter vor kendingsmelodi: “Når jeg ser et rødt flag smælde“
Bød velkommen til alle bag skærmene og forbundsformand Kim Simonsen.
Gennemgik spilleregler for adfærden i Zoom under generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og referent.
Kim Simonsen, Forbtmdsformand valgtes som dirigent og Vivi Rasmussen, Fagchef valgtes
som referent

2. Godkendelse af forretningsorden. Forretningsordenen blev godkendt ligesom dirigenten
oplyste, at afdelingsgeneralforsamlingen var lovlig indvarslet iht. HK’s love. Der er 224, der
var mødt op til den virtuelle generalforsamling.

3. Afdelingsbestyrelsens beretning v/ formand Ole Kjær.
Formanden indledte med at spinde et par ord over 2020, som et år der havde været helt
specielt på grund afCoronasituationen, der bl.a. havde afstedkommet en masse
forhindringer i forhold til alle de aktiviteter og liv, som HK Sydjylland og resten af HK
normalt ville afvikle.

Udtrykte dog samtidig, at året også havde afstedkommet, at denne generalforsamling var
den første virtuelle af slagsen fra Afdelingens side. Gik derefter over til de nedslag, der var
medtaget i dette års beretning.

HK Sydjylland har valgt, at arbejde med FN’s verdensmål og specifik, de mål, vi som
fagforening, kan gøre noget ved.

Det første verdensmål, Ole nævnte var verdensmål nummer 8 – ANSTÆ:NDIGE JOBS
OG ØKONOMISK VÆKST:

Formanden kom bl.a ind på følgende: Ledigheden var historisk lav, før Coronaen ramte
os. 1 HK Sydjylland havde vi i december 2019 en ledighedsprocent på 3,8. Det svarer til, at
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915 af vores medlemmer, var ledige. Den ledighed steg hen over julen 2019 til en ledighed
på 4, 1 procent eller 971 medlemmer. En helt normal stigning, og stadig bemærkelsesværdig
lav ledighed. Så ramte Coronaen os. Nervøsiteten for, hvordan de forskellige nedlukninger
og øvrige tiltag ville ramme vores medlemmer, steg hos os alle, fortalte formanden videre.

Ole Kjær konstaterede, at i januar 2021, næsten et år efter nedlukningen, havde vi en
ledighedsprocent på 5,2. En stigning på 1,1 procent – en stigning på 262 medlemmer.
Forfærdeligt for de medlemmer, som er blevet ramt, men dog, trods alt, et overskueligt
problem, som genåbning af vores samfund, når vi er blevet vaccineret, burde kunne
håndteres, sagde formanden.

I HK Sydjylland har vi Bet tilført lidt flere ressourcer til vores Job og Vejledning, så vi kan
bruge endnu mere kraft på at hjælpe medlemmerne tilbage på arbejdsmarkedet fortalte Ole
Kjær

For at være tro mod vores prioritering af Verdensmål nummer 8, er vi er påbegyndt et
samarbejde med de kommunale jobcentre for at hjælpe vores unge dimittend medlemmer,
samt de medlemmer, som er ved at være i slutningen af deres dagpengeperiode.

Ole Kjær fortalte videre, at noget andet som er lykkedes i 2020, er etablering af den lokale
FH struktur. FH blev dannet for nogle år siden, som en fusion af LO og FTF. Endelig er
lokalstrukturen nu faldet på plads.
I vores område har vi fået fire FH Sektioner. En Sønderjysk – en Sydvestjysk – en i
Trekanten samt en sektion i Horsens/Hedensted.

Arbejdet i FH kan virke lidt 8ernt for mange, men som noget af det gode, der er kommet ud
af arbejdet, fremhævede Ole Kjær, Job/VEU modellen, som værende en del af verdensmål
nr. 4, vi arbejder med. UddaIInelsesmodellen betyder, at mange voksne kan begynde på en
faglig uddannelse på overskuelige vilkår. Den model er jeg stolt over, at vi fra HK har
deltaget aktivt i at A udviklet, tilføjede formanden.

Verdensmål nummer 4 siger, at vi skal arbejde for KVALITETStJDDANNELSER. Præcis
dette handler JobVEU om – nemlig, hvordan vi løfter fra ufaglært til faglært og fra faglært
til KVU, fortalte formanden.

Formanden gik derefter over til at omtale 2021, som kongres år i HK Danmark, Kongressen
i år er noget specielt, fordi vores forbundsformand Klm Simonsen går af og dermed skal vi
vælge ny formand med alt hvad dette indebærer.

Kongressens tema er “Flere i Fællesskabet”. Både i forhold til HK fællesskab, men det skal
også forstås i en bredere forstand hvor vi inkluderer alle, som en del af det positive danske
arbejdsmarked. Her burde der være plads til alle uden at nogen føler sig chikaneret eller
udskammet, sagde formanden.

Ole Kjær kom derefter ind på Mee Too kampagnen der viser, at der er meget at gøre endnu
på den dagsorden, der handler om ligeret og ligeværd. Heldigvis er HK en af de drivende
kræfter i kampen for ligeret uanset køn, etnicitet, seksuel orientering eller hvad vi ellers har
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oplevet, at vores medmennesker er blevet chikaneret med, slog Ole Kjær fast og lavede en
overgang til verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene.

Vi vil gerne udvide begrebet til at handle generelt om ligestilling eller måske bedre ligeværd
– uanset køn, seksualitet, tro osv, fortalte Ole Kjær

I vores egen forening, HK Sydjylland, er der sket en god udvikling med afhændelse af nogle
af vore ejendomme. Vi er lykkedes med at sælge bygningen i Horsens, så vi nu kun har 1
bygning tilbage, som vi ikke selv benytter mere. Det er den ene bygning på NDR. Ringvej i
Kolding. Formanden udtrykte håb om, at det snart lykkes med at a den solgt også, så vi kan
sætte fuld turbo på vores plan om HK Sydjylland anno 2022.

Afdelingsbestyrelsen har vedtaget, at vi bruger færrest mulige ressourcer på bygninger og
mest mulig ressourcer på det medlemsrettede. Det betyder, at vi samler alle i lejede lokaler i
Kolding, og supplerer det med satellitkontorer og pop-up kontorer, hvor det aktuelt giver
mening, orienterede formanden om.

Vi er overbevist om, at vores medlemmer, også fremover, primært vil bruge os, som man
bruger sin bank. Vi tror ikke, at mange medlemmer fremover vil komme på vores kontorer
uanmeldt – man ar en aftale, og så finder vi et sted der er bekvemt for medlemmet og
lavede tråden over til verdensmål nr. 9, der handler om industri, innovation og
infrastruktur.

Under det ligger ord som digitalisering – grøn omstilling og bæredygtighed. Specielt
digitalisering er årsagen til vores nye måde at organisere os på. Vi tror, at vores medlemmer
i stor udstrækning vil bruge deres fagforening via netbaserede løsninger, og det kræver at vi
følger med, konkluderede Ole Kjær

Formanden afrundede sin beretning med nogle ord om nedlukningen i Corona-året.

Vi har været mere eller mindre lukket ned det meste af 2020 samt den del af 2021 der er
gået indtil nu. Nedlukningen foregik lidt hurtigt.
Vores nye kontorchef var ikke ansat endnu, men alligevel har hele personalet, uanset hvor
man har haft sin plads, løftet opgaverne til ug.

Vi fik ansat Camilla som ny kontorchef og vi har også fået mange andre nye medarbejdere,
som vi dårligt har Ret hilst på. Alligevel er alle gået til opgaverne med stor kampgej st og
iderigdom, udtrykte formanden anerkendende.

Formanden takkede, på hele afdelingsbestyrelsens vegne, medarbejderne.

Udtrykte ligeledes en stor tak til afdelingsbestyrelsen for måden at håndtere møderne på, der
har været omlagt til Teams eller Zoom, hvor alle har gjort en indsats for at kunne være med.

Kommentarer til beretningen:
Jesper Petersen, Regionshuset Vejle, spurgte ind til Afdelingens arbejde med
Verdensmålene. Formanden replicerede, at det der var vigtigt for Afdelingen som
fagforening, at arbejde med målene om uddannelse, faglighed, arbejde og familieliv.
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Herefter blev beretningen godkendt.

4. Forelæggelse af Afdelingens regnskab for 2020 v/ Kontorchef Camilla Madsen.

Kontorchefen gennemgik regnskabet med supplerende PowerPoints. (Bilagt i dette referat)

Fremhævede især Afdelingens ejendomsbesiddelse, herunder salg af ejendomme,
Konfliktfonden og vor egen kapital.

Henviste til, at specifikke spørgsmål meget gerne måtte rettes til kontorchefen for en
fyldestgørende uddybning - også efter generalforsamlingen.

Kommentarer til regnskabet:

Der var ingen bemærkninger til regnskabet og regnskabet blev godkendt

5. Orientering om HK Sydjyllands repræsentation ved HK Danmarks kongres, den 28.-
30. oktober, 2021 og A-kassens delegeret møde, den 23. november 2021.
Ole Kjær orienterede om, at valgene, som delegerede til Kongressen, foregik på
Afdelingssektorgeneralforsamlingerne/ valgmøderne på nær Afdelingsformanden (Formand
Ole) der er udpeget via Hovedbestyrelsen, som delegeret.

6. Indkomne forslag
A. HK Sydjylland: Der var intet forslag.
B. HK Danmarks Kongres:
Der var et forslag til HK Danmarks kongres, fremsat af Afdelingsbestyrelsen. Forslaget gik
på, at alle politisk lønnede blev valgt for 4 år, i stedet for som nu, at lokal lønnede politikere
kun var valgt for 2 år ad gangen. Formanden begrundede forslaget.
Der var ingen bemærkninger, så forslaget bliver fremsendt til HK Danmarks Kongres.
C. Der var intet forslag

7. Valg af revisor:
Jesper Dalgaard Pedersen genvalgt

8. Valg af 2 revisor suppleanter.
1. suppleant Jeanette Reimer, 2. suppleant Majbritt Strunk Henriksen blev valgt.

9. Eventuelt.
Åge, TR ved 3F, spurgte ind til hvad Afdelingen gør omkring organisering for at få flere
medlemmer. Ole Kjær fortalte at den direkte organisering foregår i afdelingssektorerne. I
fællesskabet prioriteres organisering af KVU/Prof.bachelorerne.

Kim Simonsen takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden Ole Kjær for en
afsluttende bemærkning.

4



Ole Kjær takkede Kim Simonsen samt de &emmødte, ved skærmene, for fremmødet og
opfordrede alle til at klikke på linket i Zoom til foredraget med Chris MacDonald. ønskede
alle en fortsat god aften.

Kolding, den

Q
Ole Kjær
Formand

Kim Simonsen
dirigent


