HK Privat Sydjylland
Sektorgeneralforsamling

Tirsdag d. 2. marts 2021, digitalt via Zoom.

Program:
Kl. 18.30 Generalforsamling
Gæster:
Simon Tøgern, Formand for HK Privat
Anja C. Jensen, Næstformand for HK Privat
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Som dirigent valgtes Afdelingsformand Ole Kjær
Som referent valgtes Koordinator/Faglig konsulent Dorte T. Feldstedt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

iht. lovene, er lovlig indvarslet.

2. Godkendelse af forretningsorden
Forretningsorden godkendt
3. Godkendelse af dagsorden
Dirigenten foreslår at punkt 13 flyttes til før punkt 12, således at punkt 12 "Eventuelt", er
sidste punkt på dagsordenen.
Dagsorden er godkendt med dirigentens ændringsforslag.
4. Bestyrelsens beretning
Henny Fiskbæk fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning, med følgende hovedpunkter:
•

Arbejdsmiljø

I 2020 afsluttede HK Privat Sydjylland 79 arbejdsskadesager

og hentede 5.153.816 kr. hjem til medlemmerne.
I øjeblikket har faglig afdeling 26 verserende sager om dårligt arbejdsmiljø. Vi må desværre nok se øjnene, at
der vil komme flere til, efterhånden som bivirkningerne af COVID-19 melder sig. Det er dog et stort
fremskridt at der blev indgået en trepartsaftale den 22. december om nye mål for arbejdsmiljøet i Danmark,
den gælder frem til 2030.

•

Studerende

HK Privat Sydjylland og afdelingen har søgt om at være med i en 2 Y, årig forsøgsordning etableret af HK
Privat Danmark. Baggrunden for ordningen er, at organisationsprocenten i gruppen med studerende på korte
og mellemlange uddannelser er meget lav i alle afdelinger.
Vi er på trods af Coronarestriktionerne kommet godt fra land, og har allerede nu etableret et givtigt samarbejde
med flere af de store uddannelsesinstitutioner i vores område.

•

Kompetenceløft/efteruddannelse

Det er vigtigere end nogensinde før at vedligeholde sine kompetencer i en verden, hvor mange administrative
arbejdsgange forsvinder, eller nye arbejdsarbejdsopgaver ser dagens lys. Det seneste eksempel på dette er da
folketinget vedtog etablering af en Energi-ø i Nordsøen. Den bygger ikke sig selv, det kræver masser af
kompetent arbejdskraft.
De rigtige kvalifikationer er en vigtig forudsætning for at nå klimamålet, og samtidig en løftestang for at sikre
en retfærdig omstilling til grøn energi.
Os i den etablerede Fagbevægelse, sidder med ved bordet når der laves trepartsforhandlinger, og her er vi
blandt andet med til at give dig og dine kollegaer bedre muligheder for efteruddannelse, videreuddannelse og
opkvalificering. Og ikke mindst få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

•

Ligestilling

I handleplanen for 2020 havde bestyrelsen bedt organiser teamet om at afholde en event på kvindernes sidste
arbejdsdag i november, men det satte Corona og forsamlingsforbuddet en brat stopper for. Derfor går vi nu
digitalt. I samarbejde med sektoren, udbydes online kurser der sætter fokus på ligestilling i ordets bredeste
betydning.
Det hele skydes selvfølgelig i gang på mandag den 8. marts -på kvindernes internationale kampdag - Et online
foredrag med Christine Feldthaus - " Drop perfektionismen". Og fagligt team topper op med de bedste tip til,
hvordan du får mere i lønningsposen.
Det følges op med en perlerække af online kurser i løbet af foråret, med fokus på ligestilling.
::;.. Seksuel chikane for mænd
::;.. Ligestilling i lønforhandlinger - med undeltitlen - få endelig løn som fortjent!
::;.. Køn og karriere
::;.. Seksuel chikane for kvinder

•

Faglige sager
Der er afsluttet 604 sager i 2020, hvilket er 116 flere end 2019. Det betyder, at vi i HK/Privat Sydjylland
har inddrevet 18.055.418 kr. til vores medlemmer. Det er godt 3.747.275 kr. mere end i 2019. Ud afdisse
er 6.568.728 kr. blev udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond mod 4.027.223 kr. i 2019.

•

HK Danmark Kongres

FREMTIDENS HK - ET FÆLLESSKAB FOR FLERE
Lidt senere i aften skal vi vælge delegerede til Kongressen. De af jer der bliver valgt skal - blandt meget andet
- drøfte et oplæg til et nyt målprogram. Målprogrammet sætter den strategiske retning for os som samlet
organisation i de kommende fire år.

•

De 5 OK Baserede grupper

sektorbestyrelsen

besluttede at udskyde landsmødet til den 31. oktober, og den blev afviklet digitalt

Marianne Skovshoved:
Gruppen: Fagstrategi og kompetenceudvikling.
Der arbejdes med de 8 kompetence områder. HK's kursus afdeling udvikler kurser, med udgangspunkt i de 8
kompetencer.
Gruppen mødes 4 gange pr. år.
Gitte Witt:
Gruppen: Aktivitetsudvalg.
Første møde afholdes d. 17. marts. Håber at være med til at arrangere mange gode tiltag for medlemmerne

Julie Bæk Krogh:
Gruppen: Arbejdsmiljø udvalg.
I gruppen arbejder vi for at udvikle, og ikke afvikle det gode arbejdsmiljø. Den måde mange HKere arbejder
på under Coronaen, må ikke være det nye normale.
Idet gruppen er på tværs af alle overenskomstbaserede grupper, har vi heldigvis mulighed for, at arbejde med
arbejdsmiljøet generelt.
Vi mødes 4 gange årligt.

•

Tak:

Fra Henny Fiskbæk lød en tak til alle ildsjæle, der er med til at varetage HK Sydjyllands interesser.
Tak til alle i Privat Sektoren, for sparring og hjælp til at løfte opgaven som den organiserende fagforening.
Tak til de dygtige medarbejdere, der yder en utrættelig indsats for at få det hele til at fungere.
Tak til bestyrelsen, for at være et fantastisk team at samarbejde med. Tak for både at tage ansvar og være
kompetent.

Debat til beretningen:
Spørgsmål: Har HK en liste over hvor mange HKere der har mistet arbejdet under Corona?
Svar fra Henny Fiskbæk: Har ikke et konkret tal for HK Privat Sydjylland, men Ole Kjær
omtaler emnet, på afdelingens generalforsamling.
Beretningen blev taget til efterretning.
5. Indkomne forslag, herunder forslag til HK Danmarks kongres og A-Kassens delegeretmøde.
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
Julie Bæk Krogh - modtager genvalg. Valgt
Jens Søndergaard - Modtager genvalg. Valgt
Marianne Skovshoved - Modtager genvalg. Valgt
Finn Lykke - Modtager genvalg. Valgt
Per Robert Nielsen - Modtager genvalg. Valgt
Der er ikke yderligere kandidater.

7. Valg af 3 suppleanter:
Birte Jahn - Modtager ikke genvalg.
Jacob Mikkelsen 1. suppleant - Modtager genvalg. Valgt som 1. suppleant
Tine Altschuler ønsker at opstille sig som suppleant. Valgt som 2. suppleant
3. suppleant. Vakant

8. Valg af 11 delegerede til HK Danmarks kongres.
Forlods valgte bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Fredeløkke
Jens Søndergaard
Ole Skovbo
Jacob Mikkelsen
Henny Fiskbæk Jensen
Bestyrelsen foreslår at de resterende 7 bestyrelsesmedlemmer
at hele bestyrelsen, vælges som delegerede.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer

vælges til kongressen. Således

er:

Julie Bæk Krogh
Dorthe Hansen
Tina Bopp Tygesen
Gitte Witt
Marianne Skovshoved
Per R Nielsen
Finn Lykke
Herefter er der 4 ledige pladser.
Tine Schmidt. Tilslutter sig forslaget fra bestyrelsen.
Ute Petersen: Foreslår at vi sender bestyrelsens forslag til afstemning.
Der stemmes om bestyrelsens forslag.
Forslaget er vedtaget.
Dirigenten foreslår at punkterne 8 og nr. 9 slås sammen. Vedtaget
Opstiller som delegeret:
Tine Schmidt - Valgt
Tomas Grønlund - Valgt
Olai Sandholm - Valgt
Christina Krarup - Valgt
Suppleanter:
Kirsten Nielsen - 1. suppleant
Tine Altscl1Uler - 2. suppleant
Ulla Pelsø -3. suppleant
Connie Alsted - 4. suppleant
Michael Beiskjær - 5. suppleant
Hanne Langkjær Nielsen - 6. suppleant

Hans Peder Kromann Larsen (H.P) -7. suppleant. HP's kandidatur undersøges, idet han står
som pensionist i medlemssystemet. Det undersøges hvorvidt man skal være erhvervsaktiv,
for at deltage som delegeret, til kongressen.
Ute Petersen - 8. suppleant
9. Valg af suppleanter til HK Danmarks kongres
Punktet er slået sammen med punkt 8
10. Valg af 5 delegerede til A-kassens delegeretmøde
Bestyrelsen foreslår følgende til delegeret møde:
Jacob Mikkelsen - Valgt
Julie Bæk Krogh - Valgt
Henrik Fredeløkke - Valgt
Henny Fiskbæk - Valgt
Opstiller:
Connie Alsted - Valgt
Dirigenten foreslår at punkterne 10 og 11 slås sammen. Vedtaget.
ll. Valg af 2 suppleanter til A-Kassens delegeretmøde
1. suppleant, vakant
2. suppleant, vakant

12. Valg af HK Privat Sydjyllands repræsentant til den Grafiske gruppe. (Tidligere pkt. 13)
Opstiller:
Claus Nørgaard foreslås af Jens Søndergaard som repræsentant - Valgt
Keld Holm foreslås af Jens Søndergaard som suppleant - Valgt
13. Eventuelt (Tidligere pkt. 12)
Der til tilkendegivelser fra medlemmerne om, at denne digitale generalforsamling, er
forløbet rigtig godt.
Der stilles forslag om at Eventbuizz, indføres til fremtidige fysiske generalforsamlingen.
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Ole Kjær, dirigent

