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Sammen 

Når man bare skriver ordet,                                            

Og lader det stå der helt alene, 

Ser det ikke ud af noget særligt. 

Men det er et af de stærkeste, vi kan bruge. 

Og et af de mest menneskelige. 

For vi mennesker er sammen. 

På kryds og tværs. 

På godt og ondt. 

Og i alle mulige sammenhænge: 

Vi taler sammen i samtaler, 

Når vi er sammen i samvær. 

Vi holder sammen i sammenhold, 

Og vi arbejder sammen i samarbejder, 

Som en del af det at finde sammen i et samfund. 

Vi kan naturligvis ikke opremse 

Samtlige måder at være sammen på, 

Så vi nøjes med et sammendrag. 

Men hvorfor er vi sammen? 

Alene af den grund at det er bedre for os. 

 

 

 

 

 

 

Det er bedre for os. 

Det er bedre for ham. 

For hende. 

Og for dig. 

For når du er sammen med andre, 

Er du summen af hvert enkelt. 

Pludselig er du klogere. 

Mere erfaren. 

Langt mere effektiv. 

Og meget mindre sårbar. 

Du har fået større muskler, 

Som du kan slå hårdere i bordet med. 

Din stemme har mere kraft, 

Så flere kan høre, hvad du siger. 

Din vilje kan blive til en vej 

Og dit ønske til en lov. 

Du er sammen 

For at blive en del af noget større 

Og for at blive større selv.  

Sammen er du stærkere. 

 



Politikere i HK Sydjylland  

Afdelingsbestyrelsen består af: 

Fællesformand:                   Ole Kjær 

Handelssektorformand:   Hanne K. Mathiasen 

Handel:                          Pia Klint Mortensen 

Privatsektorformand:                   Henny Fiskbæk  

Privat:                   Hanne Andersen 

Kommunalsektorformand: Lene Roed   ( Næstformand frem til afdelingsgeneralforsamlingen) 

Kommunal:                     Diana S. Kromann 

Statssektorformand:          Annette G. Laursen  

Stat:                                 Dora Jensen 

Ungdomsformand:  Signe Kahle  

(Næstformandsposten går på skift mellem sektorformændene Handel – Kommunal – Privat – Stat) 

 

 

 

 

Handelssektorbestyrelsen består af: 

Sektorformand:             Hanne K. Mathiasen                                            

Næstformand:               Pia Klint Mortensen                                   

Bestyrelsesmedlem:      Torben Post                       

Bestyrelsesmedlem:      Henrik D. Larsen                

Bestyrelsesmedlem:      Johnny Buelund                                

Bestyrelsesmedlem:      Jørgen L. Madsen 

Bestyrelsesmedlem:      Lone Schack                      

Bestyrelsesmedlem:      Mette Causlund                              

Bestyrelsesmedlem:      Erik Grambow                      

1. Suppleant:                   David Kjær Funding                                  

2. Suppleant:                   Heidi Smaakjær                                                      

3. suppleant:               Per Steffensen    

 

 



Medarbejdere i HK Handel Sydjylland:                                                               

Teamkoordinator og faglig konsulent: 

Karsten Kjeldsen    Rødekro-kontoret                 

Faglige konsulenter:                                             Faglige sagsbehandlere:                                

Ute Petersen          Rødekro-kontoret                Mette L. Madsen          Rødekro-kontoret                                                

Finn Olsen              Kolding-kontoret                 Mette G. Jønsson         Kolding-kontoret 

Finn Sølvdahl         Kolding-kontoret             Joan Ljungmann          Kolding-kontoret  

Dorthe Winther     Esbjerg-kontoret  Helle Korsholm           Esbjerg-kontoret      

                    

Tværfagligt team i HK Sydjylland: 

Juridisk team:                                                               Socialteam/arbejdsskader: 

Aino Schriver                                                                 Jane Christiansen 

Hanne Kristensen                                                          Kim R. Petersen 

Ulla Rønsch                                                                    Malene Brorsen  

Eva Thrane                                 

Der er samlet set i HK Sydjylland blevet afsluttet 136 sager via Lønmodtagernes Garantifond: 

Disse sager har tilsammen indbragt vores medlemmer:    14.087.597,85kr. 

Disse sager har primært været inden for Handel- og Privat-sektorens område. 

Handel:    56 sager                    4.253.656,85 kr. 

Privat:      80 sager                    9.833.941,00 kr. 

  

                                                                                          

                                                                                                     

                                                                                        

Team Udvikling:   

                                                                                        

Teamkoordinator:                                                                                           

Janne B. Nissen       

                                                                                   

Ungdomskonsulent:                                  Konsulent:                                                                                                                               

Mette Bolvig                                              Gitte Møller 

                                                                                                                                                       

Kommunikationsmedarbejder:                  Konsulent:                                                                                   

Per Falborg                                               Jytte Madsen 

                                                                                        

Fastholdelsesmedarbejder                                                                                          

Hanne L. Nielsen    

                                                                                                                                                                       

                                                                                      



Socialteam/arbejdsskader:  

På tværs af de fire sektorer oplever vi flere og flere psykiske arbejdsskadesager, hvor medlemmerne lider af stress og depression 
som følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø – herunder øget arbejdspres, mobning og chikane. Det er fortsat vanskeligt at få de 
psykiske arbejdsskadesager anerkendt, dog oplever vi en ganske lille opblødning på området, og vi har fået anerkendt nogle 
enkelte sager i Erhvervssygdomsudvalget.  
 
I oktober måned havde Arbejdsmiljøteamet arrangeret en medlemsaften om mindfulness, som var en stor succes. Heidi 
Munksgaard, som var oplægsholder, gav masser af inspiration til, hvordan man både som medarbejder og som arbejdsgiver kan 
forebygge stress på arbejdspladsen.  
 
2014 har teamet startet café for sygemeldte op, hvor medlemmer som går sygemeldte, kan møde op og få del i et fælles 
netværk. Netværket skal bidrage med råd og vejledning i en svær situation samt et frirum, hvor det er muligt at få ”luft”, uden at 
det bliver noteret ned.  Teamet deltager i caféen og rådgiver om lovgivning og kontakten med Jobcenteret. Møderne afholdes 
den første mandag i måneden.   
 
HK Ungdom Sydjylland: 

Årsmøde 2013 til årsmødet 2014 
Onsdag den 27. februar 2013 afholdt vi sidste årsmøde – Dette gav os 3 nye ansigter til bestyrelsen, som vi har været glade for 

at lære at kende. 

Bestyrelsen har gennem året lidt mandtab, og dette har gjort, at færre personer har måttet løbe stærkere. Dog afspejler vores 

kursusudvalg og vores succeser ikke, at vi har været udfordret på dette punkt. Og jeg takker bestyrelsen mange gange for 

sammenholdet og den brave indsats.  

HK Ungdoms kongres 7.-9. oktober 2013 
I weekenden den 7.-9. oktober afholdt HK Ungdom kongres, hvor der skulle vælges et nyt formandskab og en ny bestyrelse.  Her 

blev Sydjyllands repræsentanter Charlotte Albrektsen og jeg selv (Signe Kahle) valgt. 

Der er allerede nye store planer for, hvordan de næste to år skal markeres. Det første år, som nu er startet, skal stå for at 

markere, at HK Ungdom ikke er tilfreds med den nye EUD-reform, og at der skal være mere fokus på at få unge 

tillidsrepræsentanter på vores arbejdspladser. To spændende områder som er vigtige for HK Ungdoms medlemmer. 
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Julegaveindpakning den 30. november 2013 i Horsens 
Vi drog den 30. november af sted mod Horsens bytorv. Her stod vi en lørdag fra 9.00 – 16.00, hvor vi pakkede forbipasserende 

kunders indkøbte julegaver ind. Dette gjorde vi for at markere og afhjælpe de ansatte i butikkerne i den travle juletid.   

  

 

                                     

 

 

 

Kender du skatten-kursus 
Den 4. december 2013 havde vi besøg af SKAT, som fortalte vores medlemmer, hvordan man fik styr på sin skattemappe. Et 
kursus som har været efterlyst af jer medlemmer.  

 

Fagprøvekursus den 22. januar 2014 
Vi startede år 2014 med at afholde et kursus i, hvad man skal huske, når man skriver fagprøve – det er en opgave, man som HK-

elev skal igennem.  

Vi fik i løbet af tre dage over 45 tilmeldinger, og tallet forsatte med at stige. I alt deltog 60 medlemmer på vores kursus, og det 

synes jeg, at vi kan kalde en succes.  

Fagprøvekurset er efterspurgt og vil blive fremlagt for den nye bestyrelse som et ønske til kursus, vores medlemmer gerne vil 

have. Dette bunder i, at vores medlemmer allerede nu spørger til, hvornår vi igen afholder et kursus omkring fagprøven. 

Herudover har vi afholdt andre kurser som bl.a.  
- Kommunikationskursus 

- Klar parat flyt-kursus 

- Eksamensteknik 

- Personlig effektivisering 

- Lynlæsning 

- Personlig branding 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=578464825556697&set=a.358530470883468.82871.334144783322037&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=604263602976819&set=a.358530470883468.82871.334144783322037&type=1&relevant_count=1


 

HK Sydjylland organisationsplan:  

 

 



 
I november 2012 besluttede HK HANDELs sektorkongres, at målet for den indeværende kongresperiode er at indføre 

organisering som den grundlæggende strategi i sektoren. Derfor har 2013 stået i organiseringens tegn, og HK HANDEL er i 

gang med at implementere ”Den Organiserende Fagforening” både som konkret faglig metode og overordnet tankegang.  

HK HANDELs sektorkongres har fastsat fire overordnede vækstmål for kongresperioden, der skal opnås via Den 

Organiserende Fagforening. HK HANDEL skal ved udgangen af 2016 have:   

• Flere overenskomstdækkede medlemmer  

• Flere tillidsrepræsentanter  

• Flere arbejdsmiljørepræsentanter  

• Flere medlemmer  

HK HANDELs sektorbestyrelse udstak derfor i starten af 2013 retningslinjer for, hvordan den organiserende strategi skal 

udføres i praksis. Det betyder at:   

• Mindst 25 procent af HK HANDELs budget skal ved udgangen af kongresperioden være øremærket den 

organiserende fagforening.  

• Alle HK HANDELs afdelingssektorer har valgt at indføre den organiserende metode.  

• Sektoren skal understøtte lokale organiseringsprojekter.  

• HK HANDELs uddannelse for tillidsrepræsentanter skal omlægges med fokus på organisering.  

• Fokus skal både fagligt, kommunikationsmæssigt og administrativt være på at styrke lokale klubber, og fællesskabet 

på den enkelte arbejdsplads er udgangspunktet for alle aktiviteter.  

DEN ORGANISERENDE FAGFORENING  

Budget  

Sektorens regnskab for 2013 viser, at 10 procent af sektorens midler bliver brugt til organisering. I budgettet for 2014 er 

21,89 procent afsat til organiserende indsatser. Det betyder blandt andet, at sektoren ved slutningen af 2013 har tre ansatte 

i organiseringsteamet, der fokuserer på at støtte og koordinere lokale projekter samt stå for uddannelse af tillidsvalgte og 

klubber.   

Det primære fokus for Den Organiserende Fagforening i 2013 har været at få en stor del af medarbejderne i afdelinger 

uddannet i den organiserende metode og tankegang. Der er afviklet kurser målrettet medarbejdernes arbejdsfunktion i HK 

HANDEL:  

• Organisering og faglige konsulenter (to hold)  

• Sagsbehandler og fastholder (et hold)  

• I alt 48 medarbejdere fra afdelingerne  

Planlagt i 2014: To hold yderligere, p.t. 30 tilmeldte (et hold af hvert).  

    

Der er desuden afviklet en række kurser for bestyrelser og andre medarbejdere:   

• Fem kurser for bestyrelser med 50 deltagere  

• En afdeling yderligere med ca. 10 deltagere  

• Følges op med ”konferencedag” i 2014  

• HK’s kursusafdelings medarbejdere (12 deltagere)  

• HK’s freelanceundervisere (18 deltagere)  
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Den organiserende grunduddannelse  

Den Organiserende Grunduddannelse og Den Organiserende Fagforening for Erfarne er HK HANDELs nye uddannelse for 

tillidsrepræsentanter, der rulles ud i 2014. Der er indtil videre planlagt:   

Tre hold i foråret 2014: 29 deltagere   

Den organiserende fagforening for erfarne  

Tre hold i foråret 2014: 41 deltagere   

Den organiserende forhandling  

To hold i foråret 2014: 21 deltagere   

Alle medarbejdere og tillidsrepræsentanter vælger som en del af uddannelsen et konkret organiseringsprojekt, der skal 

gennemføres i løbet af 2014 med støtte fra sektoren.  

FAGLIGE SAGER  

HK HANDEL har modtaget 220 nye sager i 2013. Sagerne er både personsager og fortolkningssager. De mest principielle 

sager, der er blevet afgjort i 2013, er:   

Irma-sagen, der handler om, hvorvidt det er forskelsbehandling at give forskellig løn til ansatte under og over 18 år, der 

udfører det samme arbejde. Højesteret afgjorde, at det er lovligt at forskelsbehandle på grund af alder med henvisning til 

overenskomstaftalerne i Danmark. HK HANDEL er stadig uenig i afgørelsen og vurderer, hvorvidt sagen skal tages op i 

forhold til EU-lovgivning.   

Silvan-dobbeltsengssagen, hvor medarbejderne havde rejst en sag, der gik på det urimelige i, at de ansatte skulle dele 

værelse og endda seng på de interne kurser i Silvan. Arbejdsretten afgjorde, at det ikke kunne anses som en 

samfundsmæssig norm, at det er krænkende at dele værelse med en ukendt kollega.   

Desuden vandt HK HANDEL en faglig voldgiftssag mod Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening om ret til reduktion 

efter bortfald af lukkeloven.   

Sektoren har i 2013 startet en konstruktiv dialog med Aldi om udfordringer i virksomheden. Dialogen er primært startet på 

baggrund af presseomtale af arbejdsforholdene i Aldi.   
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Faglige sager: 

HK Handel Sydjylland:               Arbejdsgiversager:     161 sager         8.731.359 kr. 

HK Sydjylland samlet:               Arbejdsgiversager:     389 sager        30.251.455 kr. 

 

 

 

 



OVERENSKOMSTER  

HK HANDEL har i 2013 blandt andet indgået overenskomst med tre større landsdækkende sportskæder. Det drejer sig om:  

• Eventyrsport  

• Sport24  

• Sportmaster  

 

UDDANNELSE  

HK HANDELs uddannelsesambassadører har i løbet af 2013 afholdt 176 møder med virksomheder rundt om i landet inden 

for HK HANDELs område. De besøgte virksomheder dækker over 2.173 filialer og 24.481 medarbejdere.  

Ud af de virksomheder, der er blevet besøgt, har vi registreret, at der er kommet 702 medarbejdere på selvvalgt uddannelse 

inden for butiks- og kontor/lager-overenskomsterne.  

Seneste tiltag i projektet er, at vi afholder møder med en række Cityforeninger/Handelstandsforeninger omkring fælles 

møder i februar/marts 2014 med deres medlemmer, VEU – repræsentanter, handelsskoler, DEA og HK HANDEL.   

Regeringen foreslog i oktober 2013 en reform af erhvervsuddannelserne, der blandt andet ville indeholde adgangskrav og 

mulighed for at opnå en erhvervsuddannelse på gymnasialt niveau. Men udspillet vil samtidig betyde, at der bliver skåret et 

års skolegang af de merkantile uddannelser. HK HANDEL frygter, at reformen vil svække især butiksuddannelsen frem for at 

styrke området. Derfor har HK HANDEL søgt at påvirke regeringen i en anden retning ved møder og lobbyarbejde. Dansk 

Erhverv og HK HANDEL er enige i bekymringerne om reformen og har derfor stået sammen om flere debatindlæg og 

henvendelser til regeringen. Reformen er ved udgangen af 2013 ikke endelig vedtaget, og det politiske arbejde fortsætter 

dermed for HK HANDEL.   

 

Klik ind på HK Sydjyllands hjemmeside og læs mere om de mange gode kurser, du kan deltage i, ligesom du kan få mere at 
vide om, hvordan du bevarer din markedsværdi på jobmarkedet. 
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http://elink.clickdimensions.com/c/1/?aId=77243476&requestId=b4414-83812d2f-8dee-4114-874c-61f34b4c32b7&rId=contact-c7fb224a6e644829a93cef7a5c19d9bc-563f1b77d67d4975b5b5c3016f260541&uId=127&ea=72uz=qx=ux&dUrl=http://www.hk.dk/RaadOgStoette/Emner/Raad-og-Stoette-i-din-lokale-afdeling/Sydjylland/Indidviduel-vejledning-om-efteruddannelse?_cldee=MjdobUBoay5kaw==


INTERNATIONALT ARBEJDE  

Den 24. april faldt tekstilfabrikken Rana Plaza i Bangladesh sammen. 1.133 tekstilarbejdere mistede livet, og yderligere 2.500 

kom alvorligt til skade. Dansk tøj var i færd med at blive syet, da fabrikken faldt sammen, og de mærker, som blev syet i 

fabrikken, sælges af HK HANDELs medlemmer.   

UNI Global Union – HK HANDELs internationale paraplyorganisation – gik med industrifagforeningerne sammen om en 

ambitiøs plan for at rette op på de forfærdelige arbejdsvilkår i tekstilindustrien i Bangladesh.   

HK HANDEL lagde i løbet af foråret maksimalt pres på de danske handelsvirksomheder, som får produceret tøj i Bangladesh, 

for at få dem til at skrive under på aftalen om brand- og bygningssikkerhed. Vores pres var medvirkende til deres 

underskrifter og dermed en forpligtigelse til at rette op på de livsfarlige arbejdsvilkår, som hersker i Bangladesh.   

Via den internationale aftale om brand- og bygningssikkerhed forpligter virksomhederne sig til at rette op på bygningsfejl og 

skabe gode arbejdsmiljøforhold for de ansatte. Samtidig kan ansatte nægte at arbejde under kritisable forhold, og de bliver 

lønnet, når fabrikken lukkes på grund af sikkerhedsmæssige ombygninger.   

Den 14. og 24. juni holdt HK HANDEL møder med daværende handelsminister Pia Olsen Dyhr.   

Den 24. juni afholdt Dansk Initiativ for Etisk Handel partnerskabsaftalemøde med deltagelse af UNIs generalsekretær Philip 

Jennings. Mødet resulterede i, at seks danske virksomheder skrev under på brand- og bygningsaftalen. Virksomhederne er: 

Dansk Supermarked, COOP, Bestseller, IC Companys, PWT Group og DK Company.  

I dag har mere end 100 handelsvirksomheder underskrevet aftalen, som dækker over 1.600 fabrikker og over to millioner 

tekstilarbejdere.   
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http://multimedia.pol.dk/archive/00810/T_jfabrik_i_Banglad_810737a.jpg


KOMMUNIKATION  

Som en del af den organiserende strategi besluttede sektorbestyrelsen, at HK HANDELs kommunikation skal være mere 

segmenteret og have større fokus på historier, der er relevante for den enkelte arbejdsplads. Samtidig besluttede 

bestyrelsen at nedlægge det trykte fagblad for at frigive ressourcer til den organiserende kommunikation.   

HK Handelsbladet udkom således for sidste gang i marts 2013. Herefter udgiver HK HANDEL et mail-baseret nyhedsbrev hver 

14. dag. Nyhedsbrevet indeholder historier fra både afdelingssektorer, landsforeninger, sektor, forbund og versioneres til 

det enkelte medlem.   

Der er udgivet 15 nyhedsbreve siden lanceringen i uge 15, og den gennemsnitlige åbningsprocent er 37,6. De mest læste 

historier har handlet om:   

• Regler for kulde på arbejdspladsen   

• Julearbejdstid  

• Tilbud på HK’s ulykkesforsikring  

• Ændringer i pensionssatser i overenskomsterne  

I forbindelse med omlægningen til digital organiserende kommunikation, valgte HK HANDEL i 2013 at opruste indsatsen på 

Facebook. Facebooksiden www.facebook.com/hkhandel er i løbet af året gået fra 1.500 følgere til godt 9.000 ved årets 

udgang.   

 

 

De vigtigste begivenheder på Facebook i 2013 

Mest kommenterede og likede historie: 
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Dansk Supermarked dropper 

tørklædeforbud 

Antal kommentarer: 309 

Antal likes: 2.598 

Personer, der har set opslaget: 

63.232 

Dato: 30. maj 2013 

 

 

http://www.facebook.com/hkhandel
http://www.facebook.com/hkhandel


 

Mest delte historie: 

 

 

 

 Årets mest overraskende succes:                   
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Antal delinger: 265                    Dato: 4. december 2013 

Historien om Black Friday, og at HK HANDEL kæmper 

imod Walmart – en mere seriøs og tung historie, end vi 

normalt har succes med på Facebook.  

Antal delinger: 87 

Antal likes: 148  

Dato: 29. november 2013 

 



 

Mest populære serie på Facebook: Mandags-quiz 

Hver mandag skal medlemmerne quizze - uden at vinde andet end æren.  

De quizzer fx om: Kan man takke loven eller overenskomsten for mindstelønnen?  

HK HANDEL har beskåret et logo på en kæde, hvor der er medlemmer ansat. Hvilket logo?  

Der er sjældent under 40 kommentarer, og gennemsnittet ligger omkring 100 kommentarer pr. uge. Quizzen har været 

medvirkende til, at folk kommenterer og involverer sig på vores Facebook-side i langt højere grad end på andre lignende sider.  

 

HK HANDEL vs. de andre sektorer: 

Tal pr. 15. december 2013 

Organisation Antal fans  Antal kommentarer seneste 

30 dage 

Antal likes på historier og 

billeder seneste 30 dage 

HK HANDEL 8599 568 1586 

HK Privat 3200 11 57 

HK Kommunal 1660 19 103 

HK Stat 425 Tal findes ikke Tal findes ikke 

Krifa 5755 80 370 

 

  Den 26. august kom HK Sydjylland også på facebook. Klik ind og like os.  

Her først i det nye år har alle formænd i HK Sydjylland fået oprettet deres egne profiler også. 

                                              

  Ole Kjær                     Hanne K. Mathiasen             Lene Roed                               Henny Fiskbæk                  Annette Godsvig Laursen 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1383771278524093&set=a.1383700418531179.1073741825.100006737016540&type=1&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2429191144840&set=a.1176088618060.23345.1703458399&type=1&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1378624845737439&set=a.1378624839070773.1073741825.100007698097461&type=1&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1379135482353937&set=a.1379135469020605.1073741825.100007724947734&type=1&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1378333855767634&set=a.1378333839100969.1073741825.100007730976832&type=1&source=11


 

PRESSE  

Der har været en nedgang i presseomtale i 2013 sammenlignet med 2012. Dette skyldes primært, at sektoren i 2012 havde en 

række store sager, der blev omtalt i medierne – blandt andet overenskomstforhandlinger, Agnes Cupcakes-kampagnen, 

afskaffelsen af lukkeloven og sektorkongressen med valg af ny formand.  

HK HANDEL

 

HK Sydjylland, hvor HK Handel Sydjylland står for de 66 ud af de i alt 244 indslag/artikler  
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ARBEJDSMILJØ  

En del af den organiserende strategi er at sætte fokus på arbejdsmiljøindsatsen og inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i 

det organiserende arbejde. Derfor har en stor del af arbejdsmiljøarbejdet i 2013 været at udvikle en plan for, hvordan HK 

HANDEL kan arbejde organiserende med arbejdsmiljøområdet.   

Arbejdsmiljøaktivisterne, der er et netværk af afdelingsmedarbejdere, kommer til at spille en stor rolle i HK HANDELs 

arbejdsmiljøarbejde i fremtiden, og arbejdsmiljø vil i højere grad blive tænkt ind i det faglige og organiserende arbejde.   

HK HANDELs arbejdsmiljørepræsentanter vil i 2014 blive tilbudt mulighed for at deltage i Den  

Organiserende Grunduddannelse, og der vil desuden blive udbudt en række nyudviklede kurser til AMR’ere for at styrke 

deres rolle på arbejdspladsen, både i forhold til kollegerne og arbejdsmiljøet.   

Der er også igangsat et projekt for at afklare og opdatere registreringen af arbejdsmiljørepræsentanter.    

Udviklingen i antallet af arbejdsmiljørepræsentanter på landsplan:   

• Arbejdsmiljørepræsentanter december 2012: 642   

• Arbejdsmiljørepræsentanter december 2013: 582  
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HK Handel Sydjylland arbejdsmiljørepræsentanter: 

December 2012:     86 

December 2013:      73 

        



MEDLEMMER OG TILLIDSVALGTE  

HK HANDELs medlemsudvikling har været negativ i 2013, men dog med en mindre negativ tendens end tidligere. Sektoren er 

gået fra 47.058 erhvervsaktive medlemmer i december 2012 til 46.338 i december 2013. Det er et tab på 718 medlemmer.  

 

 

 

 

 

  

 

Udviklingen i tillidsrepræsentanter har ligeledes været negativ på landsplan.   

• Tillidsrepræsentanter december 2012: 376  

• Tillidsrepræsentanter december 2013: 361 

 

 

 

Vi i HK Handel Sydjylland har her de sidste mange år været meget optaget af at få udbygget vores dialog med 

tillidsrepræsentanterne, ligesom vi har været stærkt optaget af at tilbyde og understøtte dem, så de kommer på de relevante 

kurser. Bestyrelsen i HK Handel Sydjylland har udtrykt et stærkt ønske om, at alle vores tillidsrepræsentanter gennemfører 

tillidsmandsuddannelsen, og her i forbindelse med, at HK HANDEL har omlagt hele sin grunduddannelse for tillidsvalgte, er det 

vores mål, at alle de erfarne gennemfører de moduler, der er for dem i Den organiserende fagforening, ligesom alle de nye 

tillidsvalgte skal igennem de moduler, der her er tiltænkt dem. 
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HK Handel Sydjylland tillidsrepræsentanter: 

December 2012:    56 

December 2013:    56 

HK Handel Sydjylland havde i alt: 

Pr. 31.12.12                 10.792 medlemmer 

Pr. 31.12.13                10.271 medlemmer 

HK Sydjylland havde i alt: 

Pr. 31.12.12                42.465 medlemmer 

Pr. 31.12.13                40.548 medlemmer 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742005545814165&set=a.411259402222116.117962.127374293943963&type=1


 

TR-oversigt pr. 20 december 2013 

 

Afdeling 

 

Hovedstaden 

 

Sydjylland 

 

Østjylland 

 

Sjælland 

 

Nordjylland 

 

Midt 

 

MidtVest 

Antal TR 105 56 51 39 46 40 31 

Ingen 

Kurser 

23 10 7 14 18 7 12 

Modul 1 25 8 15 6 13 6 4 

Modul 2 15 11 5 6 6 12 6 

Modul 3 6 6 3 4 3 5 2 

Modul 4 36 21 21 9 6 10 7 

        

Heraf antal 

nye TR 

12 9 6 5 5 6 4 

        

 

 

I HK Handel Sydjylland afholder vi hvert år to netværksdage for vores tillidsrepræsentanter. Ét i foråret og ét i efteråret. Disse 

netværksdage har vi haft rigtig stor succes med, også når vi ser på deltagertallet, som svinger fra 34 til 41. Vi er selv ganske stolte 

af det flotte fremmøde, vi her har.  

Derudover har vi et netværk bestående af tillidsvalgte fra Dansk Supermarked, der gerne mødes op til fire gange om året. Det er 

for at fremme erfaringsudvekslingen og for at klæde de tillidsfolk på, der senere skal deltage i koordineringsudvalget i Dansk 

Supermarked. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ønsker et tilsvarende netværk inden for engros-området og et inden for brugs-

området. 

I 2014 skulle vi også gerne have udbygget vores dialog med Arbejdsmiljørepræsentanterne her i HK Handel Sydjylland. 

Arbejdspladsklubberne har vi flere af. Nogle fungerer rigtig godt selv, og andre er først i opstartsfasen. Her hjælper vi gerne både 

med ideer og faglig sparring, ligesom vi deltager i deres lokale generalforsamling. Vi håber på sigt, at vi får flere 

arbejdspladsklubber, som kan bakke op omkring deres tillidsrepræsentant.  Reitan på fotoet fra siden før er en af de 

arbejdspladsklubber, som for ganske nylig har deltaget i et kursus for klubbestyrelser. Kurset blev afholdt lokalt i Kolding. Så er 

der flere klubber, der ønsker tilsvarende kurser for deres bestyrelse, understøtter vi dem gerne. 

 

  

  

HK   HANDEL 

  



 

HVAD BYDER FREMTIDEN PÅ? 

2014 er overenskomst-år og herunder kan I læse mere om, hvilke krav arbejdsgiverne blandt andet stiller. Så et af de helt store 

emner bliver at fastholde mange af de ting, vi i dag kender fra vores overenskomster, samtidig med at vi jo gerne vil have aftalt 

nogle forbedringer for medlemmernes løn og arbejdsvilkår generelt. Resultatet kender vi jo ikke i skrivende stund, så det vil vi 

vende tilbage med. 

Arbejdsgiverkrav på kontor/lager: 
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Arbejdstid 

• Forhøjelse af den normale effektive arbejdstid (uden lønkompensation) 

• Øget fleksibilitet ved arbejdstilrettelæggelsen 

• Der skal gives mulighed for at aftale ”mertimer” ud over 37 timer i gennemsnit pr. uge uden 

betaling af overarbejdstillæg 

Fritvalgslønkonto 

• Mulighed for at aftale individuelle fravigelser af ordningen 

Kompetence- og uddannelsesfonde 

• Bortfald af kompetence- og uddannelsesfonde, subsidiært 

• Nedsættelse af bidrag til kompetencefonden 

Elever 

• Lønbestemmelsen for elever over 25 skal udgå 

• Nedsættelse af bidraget til samarbejds- og uddannelsesfonden 

• Lovpligtige og obligatoriske kurser skal kunne dækkes af kompetencefonden 

Tillidsrepræsentanter 

• Afskaffelse/nedsættelse af vederlag som en konsekvens af ændringsforslag i forhold til 

uddannelsesfonde  

Andet 

• Udvidet adgang til at fravige overenskomsten ved individuel aftale                            

 



 

Arbejdsgiverkrav på butiksområdet: 

Arbejdstid 

• Forhøjelse af den normale effektive arbejdstid (uden lønkompensation) 

• Arbejdstidsplanen skal løbende kunne ændres med to ugers varsel mod fire uger i dag 

• Afskaffelse af særregler om grundlovsdag og juleaftensdag 

• Bestemmelsen om, at der kan placeres arbejde på 7 weekender ud af 16, ændres til 9 weekender i en 16-ugers periode 

• Arbejdsgiveren kan pålægge at overarbejde skal afspadseres 

• Generel adgang til at fravige overenskomstens arbejdstidsregler ved individuel aftale 

Løn 

• Ved fastsættelse af minimalløn skal der ske betydelig forbedring af konkurrencekraften 

• Indførelse af generel adgang til at aftale funktionsløn  

Elever                                               

• Lønsatsen for elever over 25 år skal udgå 

Fritvalgsordning 

• Mulighed for at aftale individuelle fravigelser af ordningen 

           Kompetence- og uddannelsesfonde 

• Bortfald af kompetence- og uddannelsesfonde, subsidiært 

• Nedsættelse af bidrag til kompetencefonden  

 Tillidsrepræsentanter 

• Afskaffelse/nedsættelse af vederlag som en konsekvens af ændringsforslag i forhold til uddannelsesfonde 

Andet 

• Udvidet adgang til at fravige overenskomsten ved individuel aftale 
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Når overenskomstforhandlingerne er faldet på plads, så er det tid for urafstemning, hvor alle vores medlemmer gerne skulle i 

gang med at stemme. Det er vigtigt, at vi alle husker hinanden på at stemme, da det også er en måde at vise styrke på til næste 

gang, vi skal i gang med overenskomstforhandlinger.  

HK Handel Sydjylland vil i 2014 forsætte med at holde fokus på den organiserende fagforening. Vi håber, at rigtig mange af vores 

tillidsvalgte vil benytte sig af de nye tillidsvalgt-kurser, HK HANDEL udbyder. Alle de faglige medarbejdere og bestyrelsen har 

været på kurser hen over året 2013, så vi er klar til at understøtte jer ude på hver jeres arbejdsplads. 

 

Tak 

Jeg vil gerne her til slut takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Tak til handelsteamet for jeres store indsats i løbet af 

året. I kæmper hver dag for, at vores medlemmer får deres rettigheder ude på arbejdspladserne, ligesom I til stadighed kæmper 

for, at vi sammen kan forbedre arbejdsvilkårene og mulighederne for alle medlemmerne. Jeg er overbevist om, at det gode 

samspil mellem bestyrelsen og de faglige er en af vores helt store styrker, for det hedder ikke for ingenting: Sammen er du 

stærkere. 

Der skal også lyde en tak til det øvrige personale i HK Sydjylland, politikere og administrative ledere, for et konstruktivt og 

inspirerende samarbejde. 

Tak til alle jer medlemmer, der engagerer jer i HK og kommer med mange gode ideer. 

Tak for indlæg her i beretningen til arbejdsskade-teamet HK Sydjylland, HK Ungdom Sydjylland og HK Handel. 

 

 

På HK Handel Sydjyllands bestyrelses vegne 

Hanne K. Mathiasen 

Sektorformand 
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