
Referat af HK Handel Sydjylland
Sektorgeneralforsamling torsdag den 27. maj 2021
Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding

HANDEL
SYDJYLLAND

=,tE!„,,/STÆRKERE /Generalforsamling kl. 19.15

DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst samt valg af dirigent og referent
Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af dagsorden
Valg af stemmeudvalg
Sektorens beretning
Indkomne forslag
a. HK Handel Sydjylland

b. HK Danmarks kongres 28.-30. oktober 2021
c. A-kassens delegeretmøde 23. november 2021
Forslag skal være formanden i hænde senest 20. maj 2021 og sendes pr. mail til
hanne.kaergaa rd . mathiasen@hk.dk

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Jens Alfred Sørensen – modtager genvalg, gerne som suppleant
Helle Bech – modtager genvalg

Camilla Damgaard – modtager genvalg
Pernille Bergmann Jepsen - modtager genvalg
Valg af 3 suppleanter
Keld Lund Hansen – modtager genvalg, gerne som bestyrelsesmedlem
Vibeke Kjær Jespersen – modtager genvalg
Jimmy Harbo – modtager genvalg
Valg af 6 delegerede til HK Danmarks kongres
Valg af suppleanter til HK Danmarks kongres
Valg af 2 delegerede til A-kassens delegeretmøde
Valg af suppleanter til A-kassens delegeretmøde
Eventuelt

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Ad 1) Formand Hanne K. Mathiasen bød velkommen til Generalforsamlingen. Og indstillede Faglig
konsulent Finn Sølvdahl til dirigent og Faglig konsulent Karsten Kjeldsen til referent. Indstillingen
blev fulgt af forsamlingen.

Ad 2) Dirigenten takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet
Det var fremmødt 25 stemmeberettigede medlemmer.
Forretningsorden blev godkendt.

Ad3) Dagsorden blev godkendt.
Ad 4) Valg til stemmeudvalg
Henrik Dan Larsen og Aino Schriver blev valgt med Aino Schriver som formand.



Ad 5)
HK Handel Sydjyllands mundtlige beretning bar præg af det sidste år med Corona.
Et år, hvor det blev tydelig, hvor stor en rolle alle HK Handels medlemmer har spillet. Formanden
benævnte dem Hverdagens Helte, om de så er ansat i detailhandlen eller på de mange lagre eller
kontor der har holdt hjulene i gang.
Medlemmerne har oplevet det sidste år meget forskelligt alt efter hvor de har deres arbejdsplads.
Der er dem, der trofast er gået på arbejde fra dag et, af pandemien, mens andre har været sendt
hjem for at arbejde hjemmefra og andre igen der har måtte tåle meget overarbejde
Formanden havde en hyldest til Danskernes iderigdom og ikke mindst de mange specialbutikker
der fandt nye veje for at have en omsætning. Et af overskrifterne var fællesskab, da danskerne i
foråret 2020 hjalp hinanden og stod sammen hvad end det var fællessang eller indkøb for andre
sårbare medmennesker.
Internethandlen nåede nye højder og her var der et opråb til alle om, at handle ind på de danske
sider frem for de udenlandske sider. Ikke mindst da de udenlandske firmaer i mange tilfælde er
ensbetydende med dårligere løn og ansættelsesvilkår.
HK HANDEL har fuld fokus på de danske e- handelsbutikker og arbejder på at få dækket flest
mulige med overenskomst.
Grænsehandlen og den store stigning i omsætningen på den danske side af grænsen mens
grænserne havde været lukket blev der også fortalt om, lige som den bekymring for omsætning og
arbejdspladser på den danske side blev nævnt, nu da grænserne igen er åben.
Mistede arbejdspladser er lig med mistede skattekroner til vores alles velfærd, herunder
skolegang børnepasning og ikke mindst sundhedsvæsnet som det sidste år har vist sit værd for os
alle. Vores alles velfærdsmodel og Den Danske Model har vist sit værd det sidste år og ikke mindst
med de mange 3 parts aftaler der har været med til, at holde hånd unde de danske arbejdspladser
og er med til, at Danmark ikke er i nær samme grad ramt på økonomien som så mange andre
lande
Der blev fortalt om nogle af de udfordringer, som de der var sendt hjem for at arbejde lige
pludselig stod over for. De skulle arbejde hjemme fra om det så var fra et sofabord, spisebord eller
at de var heldige at have et skrivebord de kunne arbejde ved. Det skabte for mange problemer
med at administrere deres egen arbejdstid. Arbejdstid og privatliv flød sammen, lige som de
mange afsavn det medførte for dem. Herunder manglende sparring og socialt samvær med
kollegaer.
Der var stor ros til Team Handel Sydjylland der også havde arbejde hjemme fra, men det til trods
havde de hele tiden været der hvis medlemmerne havde behov for hjælp. Teamet havde formået
at skabe rigtig flotte resultater, herunder skabt en historisk stemmeprocent ved urafstemningen,
slået ny rekord ved lønstatistikken og fået valgt 8 nye TR.
Der blev fortalt om de nye teknologiske redskaber der i Corona tiden og hjemsendelsestiden var
taget i brug. Herunder de mange Teams møder og hvordan også bestyrelsesmøder blev afholdt via
Teams

Der blev også fortalt om den modstand for at tage nye teknologiske redskaber i brug, men også
her var der rykket på grænserne for hvad der kunne lade sig gøre
Der var et kik på fremtiden, og hvad det kommende år ville byde på. Året byder blandt andet på to
HK Kongresser. Først HK Handels Kongres den 21. 22. juni, hvor det tyder på at HK HANDEL får sin
første kvindelig formand, da der blot er en kendt kandidat på nuværende tidspunkt. HK Handel har
29 delegerede der tager til København. Senere på året er der HK DK Kongres og her bliver der
kampvalg om alle posterne, da der er 2 kandidater til formandsposten og 2 kandidater til



næstformandsposten. HK Handel Sydjylland skal have 6 delegerede med til denne kongres
sammen med formanden.
Der var en stor tak til alle de tillidsvalgte der hver dag gør en forskel for deres kollegaer ude på
deres arbejdspladser, og der blev annonceret at efter sommerferien ville alle vores TV
Netværksgrupper og TV Netværksdag atter skulle i gang. Alle skulle sætte et stort kryds i deres
kalender den 22. september da der ville der blive afholdt TV Netværksdag.
Beretningen sluttede af med at formanden takkede Team Handel Sydjylland for deres store indsats
og at hun er glad for samarbejdet med Teamet. Der var tak til bestyrelsen for det gode samarbejde
og den sparring og input de løbende kommer med. Tak til de administrative og politiske leder i HK
Sydjylland for samarbejdet.
Og sluttelig tak til alle de medlemmer formanden møder i sit daglige virke.

Herefter blev beretningen overgivet til debat.

Helle Bech, takkede for beretningen og bakkede op om at ved nethandel købte fra danske
hjemmesider.
Erik Grambow, takkede ligeledes for beretningen. Kunne genkende at man bruger IT aktivt, også til
efteruddannelse på arbejde.

Formanden replicerede indlæggene.

Sektorens beretning blev derefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6) Der var ikke indkommet forslag til HK Sydjyllands Generalforsamling, HK Danmarks Kongres
eller A kassens Delegeretmøde.

Ad 7) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Følgende opstillede:
Helle Beck, Bilka Horsens
Camilla Damgaard, Føtex Sønderborg.
Keld Lund Hansen, LM Kolding
Pernille Bergmann Jepsen, Bilka Vejle
Jimmy Harbo, Davidsen Billund.

Følgende blev valgt

Helle Bech
Keld Lund Hansen
Jimmy Harbo
Pernille Bergmann Jepsen

Ad 8) Valg af 3 suppleanter



Følgende opstillede:
Vibeke Kjær Jespersen, LM Kolding
Jens Alfred Sørensen, LM Kolding
Camilla Damgaard, Føtex Sønderborg
Winnie Millek, Føtex Aabenraa.

Følgende blev valgt:
Jens Alfred Sørensen 1. suppleant
Vibeke Kjær Jespersen 2. suppleant
Camilla Damgaard. 3.suppleant

Ad 9)
Valg af 6 delegerede til HK Danmarks kongres.

Valgt er:
John Møller Klausen
Helle Bech
Erik Grambow
Pernille Bergmann Jepsen
Jens A. Sørensen
Keld Lund Hansen.

Ad 10)
Valg af suppleanter til HK Danmarks kongres.

Valgt er
Vibeke Asp 1. suppleant
Gitte Lindberg 2. suppleant

Ad 11)
Valg af 2 delegerede til A-kassens delegeretmøde.

Valgt er
Hanne K. Mathiasen.
John Møller Klausen.

Ad 12.)
Valg af suppleanter til A- Kassens delegeretmøde.

Valgt er:

Jens. A. Sørensen 1. suppleant
Jimmy Harbo 2. suppleant.



Ad 13)
Formanden takkede de fremmødet til generalforsamlingen for deres deltagelse.

Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen
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