
ET ÅR I CORONAENS TEGN

Den seneste generalforsamling blev afholdt med forsinkelse den 2. september 
2020, hvor sektorerne i HK Sydjylland allerede var godt i gang med at 
arbejde på de mål, som skulle nås i året. Coronavirus havde allerede da 
skabt voldsomme forandringer i hverdagen, men her i foråret 2021 kan vi se i 
bakspejlet, at det gik langt bedre end frygtet. 

Især i Privat og Handel var der frygt for en bølge af konkurser og lukninger med 
opsigelser til følge, men heldigvis er det ikke gået sådan. Ledighedstallene er 

stadig lave for medlemsgrupperne, og vi håber på, at genåbningen vil vise stabile forhold, 
også når støtten til virksomhederne ophører. 

ET ÅR MED HJEMSENDELSER - OG EKSTRA ARBEJDE TIL NOGEN

Alle medlemmer har været berørt af forandringer i deres 
jobsituation, fra hjemmearbejde og arbejdsdeling til 
værnemidler og afstand. Alligevel er det lykkedes at 
gennemføre overenskomstforhandlinger både på det offentlige 
og private arbejdsmarked, og afstemningerne er også gået 
godt. 

På Handelsområdet har vi set både HK Handel Sydjylland og 
Fagbevægelsens Hovedorganisation gå i medierne og i direkte 
vendinger mindet kunderne om, at vi alle skal vise hensyn 
overfor butikspersonalet. Det var dejligt at se, at opsangen 
virkede, og at kundernes frustrationer ikke længere gik ud over 
medlemmerne i samme grad som før.

EKSTRA FOKUS PÅ TILLIDSVALGTE

Alle sektorerne har sat fokus på tillidsrepræsentantens rolle i en krisetid og har 
hjulpet med at fastholde kontakten mellem tillidsrepræsentant og medlemmer, 
som har været vanskeligere for de hjemsendte. HK Handels tillidsrepræsentanter 
var generelt set ikke hjemsendt, så her har man italesat og bakket dem op i den 

store arbejdsbyrde.

EN NY MÅDE AT MØDES PÅ

Antallet af fysiske arrangementer styrtdykkede, mens de virtuelle arrangementer steg voldsomt, 
og møder blev i stor stil lagt på nettet eller telefonen, mens afdelingens kontorer af nødvendighed 
holdt lukket for almindeligt fremmøde. Ved en kraftanstrengelse lykkedes det at være til stede 
både for medlemmer og tillidsrepræsentanterne på en måde, der opfyldte handleplanernes mål, 
og det har vist, hvor robust og forandringsvillig, HK Sydjyllands 
organisation er. 

Nu håber og tror vi, at vi er på bagsiden af den 
sidste, større bølge af COVID-19 udbrud, og vi 
ser frem til en tilbagevenden til mere normale 
tilstande. Men det betyder også, at vi skal 
håndtere følgerne af pandemien: Psykisk 
nedslidning mange steder, fysiske skader 
efter dårligt hjemme-arbejdsmiljø, økonomisk 
bølgegang ved ophør af virksomhedsstøtten 
og meget mere. 
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