
Konkurrencebetingelser: Konkurrencen er for betalende HK-medlemmer over 
18 år, som er ansat i en af COOP Butiks butikker. Konkurrencen er en del af COOP 
Butiks feriepulje, der har afsat midler til ferierelaterede aktiviteter for medlemmer 
af landsklubben. Konkurrencen kører, til midlerne er brugt. Vinderne udtrækkes 
ved lodtrækning d. 1. i hver måned og får direkte besked fra landsklubben.

VIND FERIEGAVEKORT 
MED COOP BUTIKS LANDSKLUB

Hver måned trækker vi lod om et feriegavekort blandt nye 
og gamle medlemmer af COOP Butik og HK Handel.
Som medlem er du automatisk med i lodtrækningen og deltager i konkurrencen 
om fem gavekort.
1 medlem vinder  2.000 kr.
2 medlemmer vinder  1.000 kr.
2 medlemmer vinder  500 kr.

Ekstra jubilæumslodtrækning d. 16. september 
I anledningen af Coop Butiks jubilæumsdag d. 16. september trækker vi hvert år 
yderligere lod om 18 ekstra gavekort.
2 medlemmer vinder  5.000 kr. 
4 medlemmer vinder  2.500 kr. 
4 medlemmer vinder  1.000 kr. 
8 medlemmer vinder  500 kr. 
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MIDLERNE TIL 
KONKURRENCEN 
STAMMER FRA EN 

BOD, COOP HAR 
BETALT.



BLIV MEDLEM AF COOP BUTIK OG HK HANDEL

Som medlem af HK Handel er du også medlem af 
landsklubben COOP Butik. 
Gennem landsklubben kan du deltage i sociale og faglige 
aktiviteter, møde dine kolleger, få svar på spørgsmål til din 
ansættelse og få hjælp, hvis du har brug for det. 
COOP Butik forhandler sammen med HK HANDEL din 
overenskomst og dermed dine ansættelsesvilkår. Det er også 
gennem din landsklub, du møder din tillidsrepræsentant og 
bliver repræsenteret i forskellige faglige fora. 

Via dit medlemskab af HK Handel er du bl.a. med til at sikre bedre forhold på din 
arbejdsplads, du har mulighed for at stemme til overenskomstafstemningen, og 
du har altid kvalificeret hjælp, når du behøver det. 

Du får et hold af dygtige jurister og faglige rådgivere, som står til rådighed, uanset 
om du har et stort eller lille spørgsmål.  Du får selvfølgelig også en lang række 
fordele, fx løncoach, karrieretelefon, nyhedsbrev målrettet din arbejdssituation, 
gratis kurser med personlig og faglig udvikling, billige forsikringer, rabatter på bl.a. 
ferie- og kulturtilbud og meget mere. 

Meld dig ind på www.hk.dk/blivmedlem, eller tag fat i den lokale 
tillidsrepræsentant eller formand Brian Petersen, tlf.: 6120 7669 
eller  brian.petersen@coop.dk, hvis du vil høre mere. Du kan se 
priser for medlemskabet på www.hk.dk – husk, at dit kontingent 
er fradragsberettiget. 
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