
Referat
Gruppen Organisationer

Landsmøde den 3. april 2022

1. Velkommen v/Gitte Geertsen, Formand Overenskomstgruppen Organisationer

Gitte bød velkommen til landsmødet.

2. Valg af dirigenter

Charlotte Meyer, HK Privat og Claus Gade Hansen, BUPL blev valgt.

Herefter konstaterede Charlotte, at Landsmødet var lovligt indvarslet.

Charlotte orienterede om de praktiske bemærkninger, herunder opfordrede hun til, at man
skrev på OK-23 postkortene, der var omdelt på bordene.

3. Godkendelse af forretningsorden

Mette Julie Theilsborg, 3F Forbundet, gennemgik forretningsordenen,
dette gjorde hun på en video.

Herefter blev forretningsordenen vedtaget.

Herefter blev der nedsat et stemmeudvalg, bestående af Alice H.
Thorkildsen, HK Privat, Hanne Langkær, HK Sydjylland, Hanne Lund-Nielsen, HK Midt-
Vest

4. Beretning om perioden, herunder drøftelse af planer for det fremtidige arbejde i
gruppen i overensstemmelse med sektorens målprogram

Gitte Geertsen, 3F A-kasse, Formand for OK Gruppen Organisationer, aflagde beretning
og fortalte b.la. om tiden med Corona, og de deraf afledte udfordringerne for bestyrelsen.
Hun pointerede, at bestyrelsens opgave er at varetage interesserne for de organisations-
ansatte, men at der også er mange udfordringer, der går på tværs af OK-grupperne, f.eks.
hjemmearbejde og arbejdsmiljø.

Bestyrelsen har nedsat følgende udvalg:
Politisk- og Overenskomst Udvalg
Fagstrategi- (kompetence) og Strategisk Udvalg
Aktivitets- og Netværks Udvalg

•
•
•

• Arbejdsmiljø Udvalg, herunder Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø

som arbejder med temaer inden for deres kommissorium.
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Der er mange overenskomster i denne gruppe, da mange har særoverenskomster. Vi har
afholdt såvel et online som et fysisk TR-Træf, hvor bl.a. overenskomsterne blev drøftet.

Det er vigtigt for os at få skabt relationer til dem, der enten ikke er ansat i en fagforening
eller i en A-kasse.

Hvordan får OK Gruppen nogle stærkere relationer til de medlemmer, der er NGO’erne?
Her vil gruppen bl.a. styrke samarbejdet med HK-afdelingerne.

Nu hvor den digitale ”verden” har åbnet sig, så er det nemt og hurtigt at indkalde alle under
organisationer til et oplæg eller andet. Men de fysiske møder er også at foretrække til an-
dre typer af arrangementer.

Der er pt. 2 netværk i OK-gruppen, det er et netværk for FH-sektions ansatte, som blev
startet op for at sikre, at de nye FH-sektioner blev overenskomstdækket, og så har vi et
netværk på vej for ansatte i 3F. Netværk er kærkomne, og bestyrelsen vil rigtig gerne un-
derstøtte disse.

Det er vigtigt, at vi i bestyrelsen har en bred faglig og geografisk repræsentation.

(Der henvises i øvrigt til den skriftlige beretning).

Herefter takkede Gitte for ordet, og dirigenten overlod beretningen til forsamlingen.

Hanne Lund-Nielsen, HK MidtVest, foreslog, at spørgsmål/forslag til beretningen kan gø-
res ved håndsoprækning i stedet for via “Jeg begærer ordet“ i EventBuizz– dette bakkede
forsamlingen op om,

Hanne Lund-Nielsen bad om ordet og foreslog, at dem der sidder i afdelingsbestyrelserne
lokalt informerer om, hvad der sker i OK-gruppen og omvendt.

Gitte kvitterede for Hannes opfordring og pointerede, at det bliver en af den kommende
bestyrelses opgaver.

Gitte opfordrede endvidere til, at deltagerne kom med forslag til aktiviteter. Bestyrelsen ar-
bejder bl.a. med et OK-nørderi kursus (omhandlende særoverenskomster), som er blevet
efterspurgt af tillidsvalgte på et grundkursus.

a. Godkendelse af beretning

Herefter blev beretningen sat til afstemning og godkendt.

5. Fastsættelse af størrelsen på gruppebestyrelsen, mellem 9 og 15 bestyrelsesmed-
lemmer

Gitte indstillede på bestyrelsens vegne, at bestyrelsen består af 15 repræsentanter.

Der var ingen andre forslag. Dette blev godkendt af Landsmødet.

2



6. Fastsættelse af valgperiode 2 eller 4 år

Gitte indstillede på et flertal af bestyrelsens medlemmer, at valgperioden er 2 år.

Gitte fortalte, at der har været grundige drøftelser i bestyrelsen om fordele og ulemper i
forhold til valgperioder på 2 eller 4 år. Et flertal af bestyrelsen indstiller en 2 årig periode,
da valgperioden så er samstemmende med valgperioden for de bestyrelsesmedlemmer,
som vælges i afde:ingssektorerne.

Der var ingen andre forslag.

Dette blev godkendt af Landsmødet.

7. Beslutning om næstformand vælges på landsmødet eller konstitueres i gruppebe-
styrelsen

Gitte indstillede på bestyrelsens vegne, at næstformanden vælges på Landsmødet.

Der var ikke andre forslag.

Dette blev godkendt af Landsmødet.

8. Valg

Landsmødet startede med en kort præsentation af de repræsentanter, der er forlods valgt i
afdelingerne.

Forlods valgte repræsentanter fra afdelingerne:

Afdeling
Midt
MidtVest
Nordjylland
Service Hovedstaden
Sjælland
Sydjylland
østjylland

Navn
Jesper Pedersen
Anita Lund Kjær
Claus Gade Hansen
Jakob Nerup
Rikke Tørnsø Johansen
Tine Ipsen Schmidt
Carina Sigaard Drachmann

Arbejdsplads
Arbejdernes Landsbank
BUPL, Midt Vestjylland
BUPL, Nordjylland
Teknisk Landsforbund
Vikingeskibsmuseet
FOA, Kolding
Dansk Metal Bjerringbro/
Silkeborg



Forlods valgte suppleanter fra afdelingerne:

Afdeling Navn Arbejdsplads
Midt Nicolai Arentz S. Konradsen FH Fyn - Fællessekretariatet
MidtVest Fanny Nygaard Teknisk Landsforbund
Nordjylland Klaus Henrik Andersen FOA, Nordjylland
Service Hovedstaden Mette Julie Theilsborg 3F Forbundet
Service Hovedstaden Laura Anna Michelsen HK Danmark
Sjælland Julie Hermind FOA, Roskilde
Sydjylland Tina Bopp Tygesen FOA, Kolding
østjylland Maibritt Nymand Knudsen FOA, Randers

a. Formand for gruppen (Formanden er automatisk repræsentant i sektorbestyrelsen)

Karl Peter Autzen, HK Sjælland, indstillede og motiverede på bestyrelsens vegne Mette
Julie Theilsborg, 3F Forbundet, som formand.

Mette Julie modtog valg

Der var ingen andre forslag.

Mette Julie præsenterede herefter sig selv og fortalte om sine mærkesager.
Arbejdet med særoverenskomster, fokus på alle de små nicheprægede arbejdspladser,
rn.m.

Mette Julie blev herefter valgt.

b. Valg af næstformand

Gitte Geertsen indstillede og motiverede på bestyrelsens vegne Jesper Pedersen, Arbej-
dernes Landsbank, som næstformand.

Jesper modtog valg.

Der var ikke andre forslag.

Jesper præsenterede sig selv og fortalte om sine mærkesager.

Jesper blev herefter valgt.

c. Valg af 8 gruppebestyrelsesmedlemmer

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede:

Annegrethe Magnussen, 3F - Guldborgsund
Hanne Møller, FOA Forbundet,
Nina Bech Engelsen, Teknisk Landsforbund
Karl Peter Autzen, HK Sjælland



Følgende opstillede til bestyrelsen: 

Christina Amby Christensen, 3F forbundet (Transportgruppen) 
Laura Anne Michelsen, HK Danmark 
Mette Thisted Olsen, 3F - København 
Rasmus Kjær Slot, HK's A-kasse 
Tina Bopp Tygesen, FOA Kolding 
Annette Christiansen, Dansk Røde Kors 

Følgende blev valgt til bestyrelsen for 2 år: 

• Annegrethe Magnussen, 3F, Guldborgsund
• Nina Bech Engeisen, Teknisk Landsforbund
• Karl Peter Autzen, HK Sjælland
• Christina Amby Christensen, 3F Forbundet (Transportgruppen)
• Laura Anne Michelsen, HK Danmark
• Rasmus Kjær Slot, HK's A-kasse
• Tina Bopp Tygesen, FOA Kolding
• Annette Christiansen, Dansk Røde Kors

d. x antal suppleanter til gruppebestyrelsen

Der er ikke antal på, hvor mange suppleanter der skal vælges, så følgende er valgt for en 
2 årig periode, i prioriteret rækkefølge. 

1. Peter Heiberg Rasmussen, Dansk El-forbund
2. Klaus Henrik Andersen, FOA A-kasse
3. Jane Jeppesen Theisen, 3F Kolding
4. Mette Thisted Olsen, 3F København
5. Ann Britt Skovø, 3F Hovedstaden
6. Aage Strandgaard, 3F Aabenraa

e. Repræsentant til sektorbestyrelsen, vælges blandt gruppebestyrelsens medlem
mer

Gitte Geertsen indstillede på bestyrelsens vegne Jesper Pedersen som repræsentant i 
sektorbestyrelsen. 

Der var ikke andre forslag. 

Jesper blev valgt til sektorbestyrelsen. 
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f. Minimum 2 suppleanter til sektorbestyrelsen, vælges blandt gruppebestyrelsens
medlemmer

Følgende bestyrelsesmedlemmer opstillede som suppleanter til sektorbestyrelsen:

1 Annegrethe Magnussen
2 Claus Gade Hansen
3 Nina Bech Engelsen

Der var ikke andre opstillede.

De blev alle 3 valgt i prioriteret rækkefølge.

9. Eventuelt

Afgående formand Gitte Geertsen takkede af og ønskede den nye bestyrelse tillykke. Der
var også tak til Hanne Langkær, HK Sydjylland, Lil Foged, Landbrug og Fødevarer, Hanne
Møller, FOA IT og Hanne Lund-Nielsen, HK MidtVest for deres store arbejde i OK grup-
pen

Den nye formand Mette Julie Theilsborg takkede den afgående formand Gitte Geertsen for
hendes store arbejde for og i OK Gruppen Organisationer, m.m.

Den 7. april 2022

Dirigenter:

Claus Gade Hansen

hkf44aht
Stempel


