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Hilsen fra formanden
Af Ole Rønnelund, landsformand

Her i det første Seniornyt med mig som formand skal lyde en Stor Tak til Peder
Sass, der ved repræsentantskabsmødet i maj valgte at takke af som formand. Jeg
vil gentage det, som jeg sagde til Peder i min takketale til ham: ”Peder, du har
gjort det ”jätte” godt”, og vi forstår helt din beslutning om, at du vil have mere tid
til familien.
Dernæst tillykke til den nye hovedbestyrelse med valget.
For mit eget vedkommende, vil jeg sige tak for valget som formand, for vores gode Landsforening
HK Seniorer Danmark. Jeg er stolt af, at I har peget på mig som ny formand, men også ydmyg
over for opgaven.
Tak til hovedbestyrelsen for den fulde opbakning. Jeg ved naturligvis godt, hvad også kom til at
fremgå på repræsentantskabsmødet, at alle ikke syntes, at jeg skulle være formand, fair nok,
men egentlig nok mere fair, hvis man havde fundet en modkandidat.
Jeg kender heldigvis årsagen til kritikken, og når kritikken er så voldsom, som det kom frem på
mødet, må jeg jo hellere gå til bekendelse.
Årsagen er, at jeg over for ledelsen i min egen HK-afdeling (HK Hovedstaden) har udtalt kritik af
og utilfredshed med, at alle 13 seniorklubber under HK Hovedstaden ikke er omfattet af de
samme retningslinjer. Det er, mener jeg, noget besynderligt, at retningslinjerne favoriserer 10 ud
af de 13 klubber i Hovedstaden.
Jeg har ligeledes påpeget denne urimelighed over for mine senior-formænds-kolleger i
Hovedstaden. Flertallet af formændene synes reglerne er OK, og de er derfor blevet meget vrede
på mig over, at jeg har kritiseret retningslinjerne.
I hovedbestyrelsen har det hidtil været sådan, at der har været højt til loftet, og plads til, at man
siger, hvad man mener, og tager en rask diskussion, uden at meningsforskelle har hindret et godt
samarbejde.
Det forventer jeg fortsætter også i den nye hovedbestyrelse, til gavn for vores 54 klubber og de
58.000 medlemmer.
Velkommen i arbejdstøjet til den nye hovedbestyrelse.

Referat fra repræsentantskabsmødet i maj måned 2014
Du kan læse referatet fra repræsentantskabsmødet på HK.DK. Følg linket.
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Danmarks første handicapbroer kan opleves i Nakskov Fjord
Af May-Brit Horst, Nakskov

Der er mange mennesker i Danmark, der ikke har oplevet Nakskov Fjord, og det kan skyldes
mange ting. Mange mennesker ved måske ikke, at byen har en sådan unik fjord, andre har ikke
lige ærinder i området – og så er der de mennesker, der på grund af deres handicap ikke har haft
mulighed for at komme ombord på en båd og få en sejltur på fjorden.
Den 11. juni 2014 blev en god dag for den sidstnævnte gruppe mennesker, for den dag blev 5
nyopsatte handicapbroer indviet. Ideen til projektet kommer fra ejeren af Postbåden i Nakskov
Fjord, Otto Paludan. Han havde i flere år tænkt tanker om, hvordan man kunne få en kørestol
ombord på båden – men også få mulighed for senere at komme i land på nogle af de små øer,
der ligger i fjorden. Tankerne tog efterhånden form sammen med naturvejleder Klaus Bæk
Nielsen og i løbet af vinteren har de streger, der blev tegnet på en skriveblok, taget form hos
smedefirmaet Thomas Poulsen, Langø.
Pengene til projektet blev søgt forskellige steder,
og heldigvis var der mange firmaer og
organisationer der synes om ideen, og det
lykkedes at skrabe de 1.1 mio. sammen, som
projektet kom til at koste. Det unikke ved disse
broer er, at de er fleksible og glider i nogle
skinner, så uanset vandhøjden er broklapperne
hægtet på henholdsvis skibet og den bro, der i
forvejen står der.
Selve indvielsen blev foretaget i det lille fiskersamfund Langø, der ligger på tangen vest for
Nakskov. Bylauget havde sat flagallé op i byen, og på havnen var den store grill tændt op til de
efterfølgende pølser.
Men først skulle snoren klippes over til broen, og det blev den af Else Edvardsen, 89 år og
ældrerådsformand. Efterfølgende blev 6 beboere, alle i kørestol, kørt ombord på Postbåden og fik
en sejltur rundt på fjorden. For Else og Hans, der begge er barnefødt i området, blev turen helt
speciel, da de nu fik mulighed for at komme fra borde og besøge Slotø og Enehøje - 2 lokale
attraktioner, de aldrig havde besøgt.
Ta’ med postbåden og oplev historiens vingesus på Slotø. Her har vi ruinerne af Danmarks første
skibsværft ”Engelsborg”, bygget af Kong Hans i 1509, videre til Enehøje for at få historien om
forfatteren Peter Freuchen, der boede på øen i perioden 1926 – 1940, og der opstillede han 4
kæmpe hvalkæber, der stadig står der.
Tag en god madpakke med og nyd den på Albuen. Så kan det ikke blive bedre.
Alt dette har handicappede og gangbesværede nu også fået mulighed for at opleve, takket være
de 5 handicapbroer, og ikke mindst Otto, der tænkte tanker sammen med Klaus og Thomas, og
ikke mindst midler fra A.P. Møller fonden, Bevica Fonden, Friluftsrådet, Ministeriet for By, bolig og
landdistrikter, Nordic Sugar og Naturstyrelsen.
Læs mere på: www.visitlolland-falster.dk, www.postbåden.dk
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Din HK ulykkesforsikring – en fornuftig sikring
– også i pensionstilværelsen
Alka Forbundsservice

Når du bliver pensionist, er der ofte behov for at kigge på økonomien
og de udgifter man har. Specielt er der behov for at give dine
forsikringer en gennemgang. Behovet ændrer sig, og forsikringerne
skal tilpasses herefter. Det gælder alle forsikringer – lige fra
indboforsikringen, bilforsikringen og ikke mindst ulykkesforsikringen.
Når man bliver ældre tænker mange, at der ikke længere er behov for
en ulykkesforsikring. Men statistisk set, bliver ældre udsat for en
ulykke lige så ofte som alle andre. Derfor skal du specielt være
opmærksom på din ulykkesforsikring.
Hvis man som ældre vil tegne en ny ulykkesforsikring, sker dette ofte med reducerede dækninger
jo ældre man bliver - hvis man overhovedet kan tegne dækningen.
HK’s Heltidsulykkesforsikring – kun 45 kr. om måneden
Forsikringen dækker op til 920.000 kr. ved varigt mén og 230.000 kr. ved dødsfald som følge af
en ulykke. Herudover dækkes også tandskader eller udgifter til fysioterapeut og kiropraktor i
forbindelse med en ulykke.
Mange HK-medlemmer er omfattet af den kollektive ulykkesforsikring via forbundsmedlemskabet,
og det er vigtigt at være opmærksom på, at denne forsikring kan videreføres ved overgang til
pension. Det kræver blot, at du bevarer dit forbundsmedlemskab og betaler præmien til
forsikringen.
Hjemtransport – for hele husstanden
Som noget helt særligt dækker din HK Heltidsulykkesforsikring hjemtransport for hele
husstanden. Dette gælder rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport på ferierejser i op til
31 dage i alle EU-lande og visse EØS-lande - i tilfælde af akut sygdom, dødsfald eller
tilskadekomst.
Kontakt HK inden overgang til folkepension
Det er vigtigt at være opmærksom på, at summerne bliver nedsat til det halve ved 70 år. Præmien
er dog den samme (uden alderstillæg). Det er vigtigt, at du i forbindelse med overgangen til
pensionstilværelsen retter henvendelse til HK og hører om mulighederne for at bevare dækningen
ved overgang til folkepension. Du kan sende en mail til hk-forsikring@hk.dk
Medlemsfordele i HK
Som medlem har du mulighed for at få en særlig Forbunds
Indboforsikring til kun 1.353 kr. om året. Herudover får du 10 % rabat på øvrige private
forsikringer, som f.eks. hus- og bilforsikring. Alka tilbyder også mulighed for at betale månedsvis –
uden gebyrer, hvis du har mindst 2 private forsikringer. Læs mere på alka.dk/hk
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HK lægger sag an mod SKAT
Af Gert Skov, faglig sekretær i HK

SKAT har ved afgørelse af 20. marts 2014 pålagt HK Danmark en ændret indberetning af
kontingent, idet vi i henhold til afgørelsen fremover vil have pligt til at undersøge
relevante forhold hos det enkelte medlem (pensionistmedlemmer), så
indberetningspligten efter skattekontrollovens § 8T iht. SKATs administrative
praksis kan opfyldes korrekt.
Beslutningen medfører, at pensionister, der ikke er embedsmænd eller tilknyttet
arbejdsmarkedet, ikke har fradragsret for deres faglige kontingent til HK.
Derudover medfører beslutningen en i ét eller andet omfang øget administrativ belastning. SKAT
siger desuden i begrundelsen, at HK ikke varetager vores medlemmers interesser – herunder
ikke mindst økonomiske interesser – efter de er overgået til pensionisttilværelsen. Og det mener
vi absolut, vi gør.
HK’s daglige ledelse har derfor besluttet at føre en sag mod SKAT om pensionistmedlemmernes
ret til at trække deres kontingent fra i skat.
HK har især taget udgangspunkt i følgende aspekter, der taler for at det skal forsøges at ændre
den nuværende administrative praksis:
Der står ikke i loven, at der skal tages konkret stilling til det enkelte medlems tilknytning til
arbejdsmarkedet, men derimod at det er fagforeningens hovedformål, der afgør, om der skal
være fradragsret.
Der kan være tale om forskelsbehandling af pensionister, hvilket vil kunne stride mod dansk
lovgivning og EU-retlig regulering.
Da medlemmer af ”gule” fagforeninger tilbydes stort set de samme ydelser som HK tilbyder sine
pensionistmedlemmer, og da der er fradragsret for kontingent til de ”gule”, vil det ifølge
forvaltningsrettens lighedsgrundsætninger medføre, at der bør være fradragsret for HK´s
pensionistmedlemmer.
Den nuværende administrative praksis er baseret på en landsretsdom fra 2006 anlagt af
Finansforbundet. I forbindelse med dommen udtalte landsretten, at man havde nået resultatet på
baggrund af den måde, hvorpå sagen var forelagt landsretten. Vores advokat anfører, er det er
en formulering, der anvendes til at antyde, at retten har fundet, at hvis der havde været anvendt
andre argumenter, så ville man kunne have opnået et andet resultat.
I vil blive holdt løbende orienteret om sagen her i nyhedsbrevet.

Dit gule sygesikringskort er blevet blåt
Alka Forbundsservice

Fra 1. august skal du bruge det blå sygesikringskort i udlandet - og det dækker ikke det samme
som det gule gjorde.
Fra august måned er det sværere at gennemskue, om du er ordentligt dækket på rejsen til et
EU/EØS-land. Fra da af indeholder det gule sygesikringskort nemlig ikke længere
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rejsesygesikring til behandling i Europa. I stedet skal du medbringe det nye blå EUsygesikringskort, som dækker anderledes end det gule.
En væsentlig forskel er, at det blå sygesikringskort sidestiller dig med
borgerne i det land, du rejser til. Hvis behandlingen i landet er baseret
på egenbetaling, hænger du selv på regningen, hvis du kommer galt af
sted. Desuden kan du ikke ringe hjem og få sygesikringen til at klare
skærene, og endelig giver det blå kort kun ret til behandling på et
offentligt sygehus. På patientombuddet.dk kan du læse om
international sygesikring for danskere og søge på det land, du skal
rejse til, og se, hvilke regler der gælder i landet, så du ved, hvordan du
er stillet. Du bestiller det blå sygesikringskort på borger.dk
HK’s Ulykkesforsikring omfatter hjemtransport
Er du omfattet af HK’s Ulykkesforsikring, dækker den, som noget helt særligt, hjemtransport for
hele husstanden. Dette gælder rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport på ferierejser i
op til 31 dage i alle EU-lande og visse EØS-lande - i tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst.
Fra august er hjemtransport ved dødsfald også omfattet.
Husk rejseforsikringen
Du kan undgå at få store lommesmerter på din ferie ved at sørge for, at du også har en privat
rejseforsikring. Så er du sikker på at være dækket i forhold til sygebehandling, hjemtransport, og
du har mulighed for at få råd og vejledning, hvis behovet opstår på din rejse. HK samarbejder
med Alka omkring private forsikringer, og du kan med fordel tegne en rejseforsikring i tilknytning
til din indboforsikring.
Læs mere på alka.dk/rejse
Medlemsfordele i HK
Som medlem af HK har du mulighed for at få en særlig Forbunds Indboforsikring til kun 1.323 kr.
om året. Herudover får du 10 % rabat på øvrige private forsikringer, som f.eks. hus- og
bilforsikring. Alka tilbyder også mulighed for at betale månedligt – uden gebyrer, hvis du har min.
2 private forsikringer.
Læs mere på alka.dk/hk
Mere om

Net4u to you
Af Paul Skøtt, Haderslev

Faglige seniorer har fået udviklet et værktøj til bl.a. seniorklubbernes bestyrelsesmedlemmer, et
såkaldte intranet, der til forskel fra internettet er et lukket internt værktøj, som jeg vil beskrive lidt
nærmere.
Som så meget andet i denne IT tid skal hver enkelt have en mail-adresse og via Faglige Seniorer
få et password (kodeord).
Net4u er delt op i 7 hovedområder, og disse er delt op i to undergrupper, sektion/forbund og
fællesnet, dvs. at når vi som HK’er logger os ind, logges vi ind som medlem af HK.
På fællesnettet findes de informationer, der er åbne for alle brugere.
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De 7 hovedområder omfatter debat, kalender, artikler, dokumenter, medlemmer, min side og
værktøjskassen.
Under debat kan man oprette eller deltage i forskellige debatter, som har relationer til lige netop
det, der er oppe i tiden.
I kalenderen kan man oprette klubbens aktiviteter og møder, så bestyrelsesmedlemmer får
overblik over de fremtidige aktiviteter og møder f.eks. planlagte bestyrelsesmøder.
Man kan skrive artikler om klubbens aktiviteter eller kommentere på andres artikler.
Man kan lægge dokumenter som andre kan læse og derved kan klubben jo spare porto.
En ikke uvæsentlig ting er, at man kan se eller oprette brugere og egne postlister og dermed
sende mail til medlemmerne på ens postliste.
Man har også sin egen side, hvor man kan få et totalt overblik over alt, man laver.
Endelig er det en værktøjskasse, som indeholder materialer fra Faglige Seniorers sekretariat,
bl.a. vejledninger, programmer til download, gode råd m.m.
Som udgangspunkt er alle debatter åbne for alle brugere af
net4u.dk, men man kan vælge, at f.eks. referater,
dokumenter eller lignende kun skal læses af nogle brugere.
Jeg synes efter at have arbejdet lidt med net4u, at det er et enkelt og overskueligt system, som
jeg kan anbefale, at vi i HK Seniorer tager i brug.
De enkelte klubber kan rette henvendelse til Faglige Seniorers sekretariat, der sikkert gerne vil
være vores klubber behjælpelig med evt. et kursus i brugen af net4u. Her i Sønderjylland blev der
afholdt et kursus i Faglige Seniorers sektion Sønderjylland med hjælp fra Faglige Seniorers
sekretariat.

HK’s seniorer er ”Guld værd” for HK-systemet –
både for forbundet og afdelingerne
Af Niels-Heine Møller, Køge
Seniorklubberne er med til at






fastholde medlemstallet
sikre en stigende kontingentindtægt for 59.000 medlemmer (den betalende gruppe bliver
større).
skabe gode aktiviteter for medlemmerne, såvel sociale-kulturelle-faglige-politiskesundhedsmæssige-oplevelsesture m.m.
være gode HK-ambassadører
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Derfor er det vigtigt at bevare/støtte og respektere de godt 50 seniorklubber, vi har fordelt over
hele landet. VI VIL SÅ GERNE BLIVE I HK LIDT LÆNGERE (og ikke som i
discountbutikkerne kun 5 minutter).
Alle led i HK, klubber, afdelinger, landsforeninger, sektorer, tillids- og
sikkerhedsrepræsentanter bør/skal vide, at når en HK’er forlader
arbejdsmarkedet, er der en HK-seniorklub lige i nærheden, hvor man kan bevare
sit solidariske medlemskab, og hvor man er meget velkommen.
Medlemskabet er dækket af HK-kontingentet. Så lad være med at melde dig ud. Vores aktiviteter
er nævnt på afdelingernes hjemmesider, ligesom du finder en liste over både forretningsudvalg
og hovedbestyrelse på HK.DK.
Læs mere her:
http://www.hk.dk/OmHK/Tvaergaaende-Landsforeninger-og-Branchesektioner/Seniorer

Sæt allerede X i kalenderen nu!
Næste repræsentantskabsmøde afholdes 11.-12. maj 2016 på Christiansminde.

SeniORientering udkommer …
4 gange om året. Der er planlagt følgende udgivelsesdage:
8. december 2014 – deadline 1. december
20. april 2015 – deadline 13. april
24. august 2015 – deadline 17. august

HUSK du er altid velkommen til at bidrage med indlæg til nyhedsbrevene
– om såvel gode som dårlige oplevelser.
Bidrag skal sendes til:
Niels Heine Møller – nielsheinemoeller@godmail.dk
Aase Christensen - aac@webspeed.dk
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