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På foranledning af Henny Fiskbæk Jensen, formand HK Privat Sydjylland, afholdes forud for
generalforsamlingen et minuts stilhed i respekt for det ukrainske folks vilje til demokrati og
retfærdighed .

Henny Fiskbæk Jensen byder alle velkommen til dette års generalforsamling, herunder en særlig
velkomst til gæster i form af Simon Tøgern, formand HK Privat, Marianne Glintborg, formand HK
Privat Midt, Christina Madsen Christiansen, formand HK Privat Nordjylland og Per Robert Nielsen,
HK Midt

1. Valg af dirigent og referent

Henny Fiskbæk Jensen foreslog på vegne af bestyrelsen Ole Kjær, formand HK Sydjylland, som
dirigent og Stephan Kristiansen, fagchef HK Sydjylland, som referent.

Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag med et flertal, og Ole Kjær overtog ledelsen af
generalforsamlingen, og startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i
henhold til HK Sydjyllands love.

2. Godkendelse af forretningsorden

Introduktion og gennemgang af det elektroniske stemmesystem ved Mette Bolvig Pedersen,
konsulent HK Sydjylland, herefter afstemning om forretningsorden.

Generalforsamlingen godkendte forretningsordenen.

3. Godkendelse af dagsorden

Generalforsamlingen godkendte dagsordenen.

4. Valg af stemmeudvalq

Henny Fiskbæk Jensen foreslog på vegne af bestyrelsen Hans Jørgen Andersen, Erling Hansen
og Paul Skøtt som stemmeudvalg.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling.
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5. Bestyrelsens beretning

Henny Fiskbæk Jensen aflagde årets beretning på vegne af bestyrelsen med input fra Katrine
Knudsen, konsulent HK Privat Sydjylland.

Mundtlig beretning 2022

Når vi ser på det forgangne år, kommer vi ikke uden om det trælse faktum, at vi i HK Privat
Sydjylland igen er blevet færre i fællesskabet. Mere præcist 145 færre medlemmer ved udgangen
af december 2021. Det er også baggrunden for, at bestyrelsens 2022 handleplans første
målsætning er flere medlemmer. Vores organisere, som sektoren HK Privat Danmark yder tilskud
til, har iværksat en målrettet og systematisk indsats, og Katrine Knudsen vil kort gennemgå,
hvordan de vil løfte opgaven.

Uanset historisk krise, forsamlingsforbud og alt det, der fulgte i kølvandet på Corona, er antallet af
faglige sager ikke blevet mindre, tværtimod. 1 2021 er der afsluttet 845 sager. Det er 241 flere end i
2020, og nok så bemærkelsesværdigt er, at de har ændret karakter.

På generalforsamlingen sidste år nævnte jeg, at vi frygtede, at antallet af arbejdsskader i 2021 ville
blive højere, efterhånden som bivirkningerne af hjemmearbejde og nedlukninger pga. Covid-19
ville dukke op. Desværre fik vi ret. 7.266.453 kr. er indbragt i arbejdsskadesager, og det er over 2
millioner kroner mere end i 2020.

Men Gud hjælpe mig, om ikke Folketinget lige har vedtaget at lempe reglerne for
hjemmearbejdspladser.

De nuværende regler siger, at hvis den ansatte arbejder hjemme 6n dag eller mere på en normal
arbejdsuge, må de godt bruge deres eget udstyr, så længe det lever op til en række krav. Gør det
ikke det, skal arbejdsgiveren stille det nødvendige udstyr til rådighed. For fremtiden vil kravet til
arbejdsgiverne først træde i kraft, hvis den ansatte arbejder hjemme eller på andre faste
arbejdssteder mere end to dage om ugen set over en måned.

Dansk Erhvervs administrerende direktør, Laurits Rønn roser aftalen til skyerne: De nye regler
sikrer, at vi får et fleksibelt og forsvarligt arbejdsliv uden unødige meromkostninger for
arbejdsgivere og ansatte. Vi er derfor godt tilfredse med resultatet, siger han.

Ja, det tror da pokker. Det her handlede udelukkende om, at arbejdsgiverne ville slippe så billigt
som muligt og skubbe udgifter over på lønmodtagerne. Hvem skal betale for den ekstra strøm og
varme, der automatisk vil være resultatet med flere timer i hjemmet.

De nye arbejdsmiljøregler forventes at træde i kraft ved udgangen af april i år. Vi frygter, at
mængden af arbejdsskadesager i 2022 vil eksplodere, for mange af vores medlemmer har ganske
enkelt ikke økonomien til at købe det nødvendige udstyr. Og det er et flertal i Folketinget nu gået
med til!

Vi kan også se, at antallet af konkurssager er for kraftig nedadgående 1.095.362 kr. er betalt til
medlemmer via Lønmodtagernes Garantifond, det er over 6 millioner kroner mindre end i 2021.
Ingen tvivl om, at hjulene kører stærkt i Danmark.

For Corona eller ej; i HK Privat Sydjylland har vi en historisk lav arbejdsløshed. Omregnet til
fuldtidsledige var der kun 193 (2,6%) ved udgangen af 2021. På samme tidspunkt i 2020 var der
439 (5,7%), noget de færreste havde troet muligt. Og det er både antallet af dagpengemodtagere
og kontanthjælpsmodtagere, som nu befinder sig på det laveste niveau i 13 år.
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Ikke desto mindre viser en ny Epinion-undersøgelse blandt 1.220 HK Privatmedlemmer, at 24 % af
de 514 medlemmer over 50 år, der har deltaget i undersøgelsen, har oplevet at blive diskrimineret
på grund af deres alder i forbindelse med jobsøgning.

Hvad pokker ligner det? Et brandvarmt arbejdsmarked, og så oplever en Oerdedel af vores
medlemmer, at arbejdsgiverne sorterer dem fra pga. datoen i deres dåbsattest!
Ovenikøbet har de samme arbejdsgivere den frækhed at påstå, at der skal en øget tilstrømning af
udenlandsk arbejdskraft til, og her tænker de på lande udenfor EU. Konkret mener de, at
beløbsgrænsen skal reduceres fra ca. 445.000 kr. til 360.000 kr., og det er altså inklusive
feriepenge og pension.

Men allerede nu har arbejdsgiverne mulighed for at ansætte udenlandsk arbejdskraft under de
445.000 kr. Jobbene skal bare være omfattet af positivlisten. Lige nu findes der 44
stillingsbetegnelser, hvor der angiveligt er særlig stor mangel på arbejdskraft. Den eneste hindring
for arbejdsgiverne er, at “løn- og ansættelsesvilkår ikke må være ringere end det normale” for det
pågældende fag, lønnen skal udbetales til en dansk bankkonto, og arbejdsgiverne skal leve op til
sine forpligtelser om at tage lærlinge.

Vicedirektør for arbejdsgiverne i Dansk Industri, Steen Nielsen, siger til Fagbladet 3F, at det er alt
for besværligt at hente udenlandsk arbejdskraft gennem positivlisten. Jeg citerer:
– Vi hører fra vores medlemsvirksomheder, at det er en meget indviklet ordning med lange
sagsbehandlingstider, og nogle oplever at få uforståelige afslag. Og han tilføjer, at det særligt er
kravene til feriepenge og lærlinge, som fører til afslag, når virksomhederne søger udenlandsk
personale
For pokker da – så kom dog på banen som en ansvarlig arbejdsgiverforening, og hjælp jeres
medlemmer med de ansøgninger. Hvor svært kan det være?

En ting mere, der kan undre mig dybt, er, at den udtalte mangel på arbejdskraft endnu ikke har
udmøntet sig i lønstigninger. Al økonomisk logik siger, at prisen stiger på det, der er en
mangelvare. Tag bare gaspriserne som det mest aktuelle eksempel. Det går fantastisk godt for
dansk økonomi og for erhvervslivet. De arbejdsgivere, der mangler arbejdskraft, kunne jo overveje
om højere løn ikke kunne løse deres akutte problem.

Lønspørgsmålet bliver sikkert et af de krav, vi kommer til at kigge ind i under de kommende
overenskomstforhandlinger. Hvis arbejdsgiverne ikke giver pæne lønstigninger ved de lokale
lønforhandlinger her i foråret, og den galoppende inflation fortsætter, står vi lønmodtagere med
væsentligt færre penge tilbage i lommen.
I november slog inflationen rekord - 3,4 procent - og stigningen i forbrugerpriserne var den højeste
i over 13 år.
En beregning, som Arbejdernes Landsbank har lavet for Avisen Danmark viser, at for en
gennemsnitlig børnefamilie med to voksne og to børn steg de samlede udgifter med 15.375 kroner
sammenlignet med 2020, mens den gennemsnitlige pensionist eller efterlønsmodtager måtte hive
8619 kroner mere op af lommen i forhold til sidste år.

Jeg har talt for øremærket barsel siden 2014 og beretningen i 2016 sagde jeg bl.a.
- Tak for dit indlæg, Simon. Vi går en spændende tid i møde. Jeg ved godt, vi ikke allerede nu skal
snakke overenskomstkrav. Men alligevel kommer jeg med min helt egen ønskeseddel, den er ret
beskeden
Over 55% af LO’s medlemmer ønskede, ifølge en Gallupundersøgelse fra maj måned 2014, bedre
barselsrettigheder for fædre. Vi gik foran ved overenskomstforhandlingerne i 1997, med Karin
Retvig på formandsposten, og fik gennemført, at kvinderne fik løn under barselsorlovens første 14
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uger. Vi kan gøre det igen i 2017. øremærket barsel for mændene, med dig på formandsposten,
Simon

Det blev desværre ikke fagbevægelsen med HK i spidsen, der var bannerfører for øremærket
barsel til mænd. Men EU-regler, der forpligtigede regeringen til at gennemføre det.
Men du kan nå det endnu, Simon, for der er sikkert nogle, der pludselig har fundet ud af, at deres
overenskomst ikke har taget højde for fuld løn under de 11 ugers øremærket barsel, der træder i
kraft 2. august 2022.

Lige om lidt skal vi vælge delegerede til den ekstraordinære HK Privat-kongres den 2. april på
Hotel Nyborg Strand. Her skal den nye næstformand vælges. Den tidligere næstformand, Anja C.
Jensen, blev valgt til formand for HK Danmark i oktober 2021, og selvom Simon er et par år yngre
end mig, er jeg ret sikker på, at han savner en næstformand til at tage over på nogle af de mange
opgaver i HK Privat.
Der er indtil videre 2 kandidater: formanden i HK Privat Nordjylland, Christina Madsen Kristiansen,
og formand for OK-gruppen organisationer, Gitte Geertsen. Vi har inviteret dem til et kandidatrnøde
i afdelingen på Jupitervej 1 den 21. marts kl. 17:00. Her kan alle, der bliver valgt som delegerede i
dag, møde op, få et indtryk af de to kandidater, og blive introduceret til alt det praktiske i
forbindelse med kongressen.

Men det er ikke det eneste, der sker på Nyborg Strand. Alle erhvervsaktive medlemmer af HK
Privat har fået invitationen til de landsmøder, der finder sted den 2.-3. april. Det betyder, at
medlemmerne i de 5 overenskomstbaserede grupper samles over 2 dage og diskuterer løn- og
arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, udfordringer på arbejdsmarkedet, de kommende
overenskomstforhandlinger og meget, meget mere. Så vil du have indflydelse på dit arbejdsliv og
deltage i udviklingen på dit overenskomstområde, så mød op, og tag gerne dine kollegaer med.
Lørdag aften er der underholdning med komiker Kasper Gross. Jeg har hørt, at hvis man bruger
make-up, anbefales det, at den er vandfast.

Tak til alle i sektoren HK Privat for jeres hjælp og sparring til at løfte opgaven som den
organiserende fagforening.

En tak til alle vores dygtige medarbejdere i HK Sydjylland, I yder en utrættelig indsats for at få det
hele til at fungere. En opgave, der har været særdeles udfordrende i denne coronatid.

Tak til bestyrelsen. I er et fantastisk team at arbejde sammen med. Det har ikke været et let år,
men meget af det, vi satte os for at nå i 2021, lykkedes trods alt, dog ofte på en noget anderledes
måde, end vi havde forestillet os. Jeg er stolt over at være formand for en bestyrelse, der er både
kompetent og tager ansvar.

Til slut vil jeg takke alle jer ildsjæle, der er med til at varetage HK Privat Sydjyllands interesser. Tak
for det store arbejde, I yder hver eneste dag. Og det uanset om du er tillidsvalgt eller år efter år
bakker op ved hjælp af dit medlemskab

Husk; vi er jeres stemme ved bordet, hvor beslutningerne tages, og vi er afhængige af, at I og jeres
kollegaer bakker op om den danske model. Giv jeres mening til kende, ikke kun til
generalforsamlinger og ved overenskomstforhandlingerne, men også ude på jeres arbejdspladser.
Og ikke mindst kom med jeres input til det, I mener, vi skal have fokus på i de kommende år.

Sammen er du stærkere.

Tak for ordet.
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Beretningsdebat

Replik fra Simon Thøgern vedr. overenskomst 2023. Løn og barsel bliver vigtige temaer, ikke
mindst i en omskiftelig tid med stor usikkerhed pga. situationen ude i verden.

Replik fra Kirsten Schmidt Nielsen vedr. seniorers mulighed for at få arbejde i en situation med
særdeles gode muligheder for at få udenlandsk arbejdskraft. Hvordan sikrer vi, at alle arbejder på
de samme og ordentlige løn- og ansættelsesvilkår? Derudover optaget af en vækst i antallet af
arbejdsskadesager.

Replik fra Hans Jørgen Andersen vedr. behov for at se ud over lønstigninger i procenter. Måske er
det tid til (igen) at se på lønstigninger i kr. og øre?

Replik fra Henrik Fredeløkke vedr. vilkårene for hjemmearbejdspladser, som resulterer i rigtig
mange skader. Det kan vi ikke bare lade sejle.

Replik fra Henny Fiskbæk Jensen. Meget enig i, at der skal kr. og øre på bordet i den kommende
overenskomst på en måde, som også tilgodeser de lavest lønnede af vores medlemmer. En appel
til fortsat politisk arbejde for at sikre ordentlige arbejdsvilkår for vores medlemmer og
virksomhedernes medarbejdere.
Dirigenten takkede for beretningen og replikker.

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af formand

Henny Fiskbæk Jensen bad, som afgående formand, om ordet.

Afskedstale

Kære generalforsamling.

Efter lange, grundige overvejelser er beslutningen taget. Jeg stopper, mens legen stadigvæk er
nogenlunde god, og inden der er nogen, som "diskret'’ stiller en rollator og lægger fru Fernando
Møhges hørerør på skrivebordet.

Der skal ikke herske tvivl om, at jeg har elsket mit job, som i virkeligheden var meget mere end et
job for mig. Men som formand og forhandler skal man kunne fange nuancer, skabe relationer og
høre, hvad der bliver sagt på vandrørene. Det er svært med konstante hyletoner i
ørerne og kraftigt nedsat hørelse. Det er en uholdbar situation både overfor jer medlemmer,
kolleger og mig selv.

Tak til bestyrelsen, formandskollegaer og alle medarbejdere for jeres kæmpestore hjælp det sidste
halve år. Uden jer havde jeg virkelig været på herrens mark.

Tak til jer alle for 18 uforglemmelige år: 8 år som faglig konsulent og 10 år som formand. Det har
været et privilegium at være en del af dette fantastiske fællesskab.

Tak for ordet.
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Henny Fiskbæk Jensen bakkede på vegne af en samlet bestyrelse op om Julie Bæk Kroghs,
næstformand HK Privat Sydjylland, kandidatur til posten som formand.

Indlæg ved formandskandidat Julie Bæk Krogh

Jeg står her, fordi jeg tror på solidaritet og retfærdighed. Jeg er vokset op i et hjem, hvor
fagbevægelsen har fyldt meget og har fra første parket set og mærket, hvad et stærkt fællesskab
kan flytte og skabe. Jeg har igennem mit eget hverv som tillidsrepræsentant,
arbejdsmiljørepræsentant og i min rolle som næstformand set, hvor stor og vigtig en opgave, vi har
i HK Privat Sydjylland overfor jer medlemmer, og jeg har set, hvor handlekraftigt og dygtigt et team,
der hver dag lykkes med opgaven, fordi de kæmper for det, de tror på.
Derfor er det også med stor respekt, jeg står her, og uden tøven, at jeg takker ja til denne
mulighed

Jeg tror på, at tiden er inde til, at vi kigger os selv i øjnene og spørger, om vi gør det rigtige. Bruger
vi vores tid på det rigtige? Og det skal vi gøre, fordi vi skal være relevante for jer medlemmer,
uanset hvor I er i jeres arbejdsliv. Om I er under uddannelse, midt i livet eller på vej til seniorlivet,
så vil vi være med. Men på forskellige måder. Vi skal hjælpe vores nye unge kommende kollegaer
ved at fortælle arbejdsgiverne, at KVU, MVU og PBA også er et ord for faglært, og vi skal hjælpe
hinanden ved at skabe klarhed over arbejdsmarkedets mange muligheder og hjælpe hinanden, når
vi bliver mødt af umuligheder.
Jeg synes, vi skal have udbredt bevidstheden om, at vi er her, både når det brænder, når vi skal
fejre en succes, eller hvis det er på tide at få hamstrehjulet til at dreje den anden vej.
Et liv og et arbejdsliv er fyldt med “up’s n’ downs“. Vi i HK Sydjylland vil gerne med på hele jeres
rejse. Vi vil være jeres sparringspartner gennem hele jeres arbejdsliv.

Uddannelse. En sej kamp med mange undskyldninger og en jungle at navigere rundt i. Jeg vil
gøre, hvad jeg kan via politiske aftaler, for at få uddannelse til at være lige så naturligt et
samtaleemne som evt. ferieplaner, og dermed også en selvfølge.

Vi skal være vedkommende og til stede. Jeg vil være med til at værne om den gode relation, vi i
dag har til mange TR og AMR, og jeg vil med ud til jer medlemmer og møde jer, der hvor det
passer jer. Jeg er her, og vi er her for jer, og det må der aldrig opstå tvivl om.
HK Sydjylland er et af de vigtige tandhjul i den store maskine HK Danmark og de politiske rammer,
der dertil medfølger. De rammer, er jeg klar til at udfordre, hvis de ikke længere giver mening og
værdi for os her i Sydjylland.

Jeg er 37 år gammel og bor med min mand, Jesper, og vores to børn i Horsens. Jeg har lige haft
10-års jubilæum ved NRGI Elhandel, hvor jeg har arbejdet som kundekonsulent,
tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. I sommeren 2019 var jeg i 3 uger på international
arbejdskonference i Genåve med Gen6veskolen. Her fik jeg endnu en gang bekræftetx, hvor vigtig
en rolle, vi som fagforening har.

Jeg vil slutte det hele af med en tak til Henny for mange års vigtig kamp og synlighed omkring
vores medlemmers ret til et fantastisk arbejdsliv på vores mange arbejdspladser. Henny har været
en spydspids for HK Privat Sydjylland, og det er på det fundament, min rejse begynder. Jeg vil end
ikke forsøge at fylde nogens sko ud, andre end mine egne. Og hvis jeg får jeres opbakning til at
stille mig selv i spidsen, så vil jeg gøre det med den rygsæk, jeg har med, og de visioner, jeg har.

Julie Bæk Krogh blev valgt som ny sektorformand for HK Privat Sydjylland uden modkandidater.

Stort tillykke til Julie Bæk Krogh med valget til formand, og tak til Henny Fiskbæk Jensen, fra
dirigenten, for hendes mangeårige indsats for HK både som medarbejder og som politiker.
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8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
• Dorthe Hansen

Gitte Witt
Tina Bopp Tygesen
Henrik Baagø Fredeløkke
Ole Skovbo Sørensen

Alle, undtagen Dorthe Hansen, var villige til at modtage genvalg.

Efter kampvalg blev følgende valgt til bestyrelsen:
• Gitte Witt
• Tina Bopp Tygesen
• Henrik Baagø Fredeløkke
• Ole Skovbo Sørensen
• Aage Strandgaard

Derudover blev Rend Thiemer valg til bestyrelsen på det dt-årige mandat, som Julie Bæk Krogh
efterlader.

Henny Fiskbæk Jensen takkede Dorthe samt tidligere bestyrelsesmedlem Per Robert Nielsen for
deres mangeårige indsats i bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter

Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen uden modkandidater:
1. Connie Alsted
2. Rikke Vognsen
3. Vakant

Bestyrelsen blev af generalforsamlingen bemyndiget til at finde en 3. suppleant.

10. Valg af repræsentanter til de overenskomstbaserede grupper

Valg af afdelingens repræsentanter og suppleanter til de overenskomstbaserede grupper:

Følgende blev valgt:

• Industri
Repræsentant: Henrik Fredeløkke
1. suppleant: Finn Lykke
2. suppleant: Ulla Pelsø

• Grafisk:
Repræsentant: Claus Nørgaard Hansen
Suppleant: Keld Holm

• Sundhed
Repræsentant Gitte Witt
Suppleant: Connie Alsted
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• Organisationer:
Repræsentant: Tine Schmidt
Suppleant: Tina Bopp Tygesen

• Service:
Repræsentant: Marianne Skovshoved
1. Suppleant: Tine Altschuler
2. Suppleant: Mette Marie Hansen

11. Valg af delegerede til den ekstraordinære kongres

Henny Fiskbæk Jensen foreslog på vegne af bestyrelsen at de bestyrelsesmedlemmer, som ikke
allerede er forhåndsdelegerede, også får mulighed for at deltage på den ekstraordinære kongres.
Det betyder, at generalforsamlingen skal godkende, at følgende vælges som delegerede:
• Tina Bopp Tygesen
• Finn Lykke
• Aage Strandgaard
• Rend Thiemer

Forslag fra salen, Ole Skovbo, om at bestyrelsens suppleanter også vælges som delegerede. Det
betyder at generalforsamlingen skal godkende at følgende vælges som delegerede:
• Connie Alsted

Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev valgt som
delegerede.

Derudover blev følgende valgt som delegerede uden modkandidater:
• Henny Fiskbæk Jensen
• Ulla Pelsø
• Pia Kjeldsen Madsen
• Kirsten Schmidt Nielsen
• Tomas Grønlund
• Birgitte Hamborg Faarbæk
• Olai Sandholm
• Jeannette Reimer
• Flemming Jacobsen
• Benedicte Kjær
• Jane Thorsen
• Sanne Woxen
• Hans Peder Larsen
• Rene Jespsersen
• Dorte Feldstedt
• Dennis Christensen
• Anne-Mette Grønfeldt
• Jette Stabel
• Katrine Knudsen

Nina Christensen•

Bestyrelsen blev af generalforsamlingen bemyndiget til at finde suppleanter.
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Henny Fiskbæk Jensen annoncerede, at der afholdes møde med næstformandskandidaterne for
de delegerede samt alle øvrige interesserede medlemmer d. 21/3.

12. Evt.

Tak til Henny Fiskbæk Jensen, fra Simon Tøgern, for hendes mangeårige indsats for HK.
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