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Landsforeningen HK Seniorer Danmark 

Referat fra REPRÆSENTANTSKABSMØDET 

11. maj 2016 på Christiansminde 

 
Landsformand Ole Rønnelund bød velkommen til delegerede og gæster. 
Herefter blev ”Når jeg ser et rødt flag smælde”, sunget. 
 
 

************** 
 
 
Ole Rønnelund bad forsamlingen rejse sig og mindes to hovedbestyrelsesmedlemmer, som er afgået 
ved døden siden repræsentantskabsmødet i 2014, Bent Larsen og Sonja Veniota. 
 
 

************** 
 
 
Herefter fik næstformand for HK Danmark Mette Kindberg ordet, og sagde blandt andet: 
I disse dage starter den næste del af de nuværende trepartsforhandlinger, og nu skal der så igen 
stilles flere krav til de ledige. Tænk hvis man var lige så nidkær, når det gælder om at stille krav til 
bankerne, eller var lige så opsat på at bekæmpe skattely, som de er for at kontrollere, at de ledige 
husker på at stemple sig ind på Jobnet. 
 
Hvorfor snakker vi altid om dovne Robert eller fattige Karina, hvorfor snakker vi aldrig nogensinde om 
rige Fritz. Rige danskere gemmer mere end 130 mia. i skattely, langt væk fra vores velfærd. Det er en 
trussel mod vores samfund, det er en trussel mod vores fællesskab. Og det er jo nok ikke 
kontanthjælpsmodtagerne eller pensionisterne, der har stukket de her penge væk. 
 
Vi ved, at sammen står vi stærkere, det er noget, der ligger i vores DNA. Lad os ikke glemme det når 
vi snakker om, hvordan vores samfund skal indrettes. Jeg vil også gerne sige noget om fællesskabet i 
HK. Som I ved, har vi i de seneste 3 år arbejdet med den organiserende fagforening. Vi skal blive 
bedre til at sætte vores medlemmer i centrum. En fagforening er jo ikke kun de her glitrende kontorer, 
fine paladser, eller flotte magasiner. Næh, en fagforening er et fællesskab med kolleger, og der er de 
fællesskaber, der skal være udgangspunktet i vores arbejde. I denne kongresperiode har vi sat os 3 
overordnede mål: Vi skal have flere tilfredse medlemmer, vi skal have flere loyale medlemmer, og så 
skal vi generelt have flere medlemmer. Vores målinger viser også, at vi bliver bedre og bedre. Mange 
medlemmer er jo ikke et mål i sig selv, men vi ved dog, at størrelsen også hænger sammen. Så jeg er 
grundlæggende optimist, når det gælder HK’s fremtid. Vores medlemmer bliver mere tilfredse, og flere 
tilfredse medlemmer giver flere loyale medlemmer, og flere loyale medlemmer giver flere medlemmer. 
Og medlemstallet er ved at rette sig op. 
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Jeg vil gerne slutte af med at sige jer tak for jeres store engagement i HK. Jeg tror ikke I kalder det 
den organiserende fagforening, men jeg følger jo med i SeniORientering, jeres mange aktiviteter og 
jeres store arbejde. Jeg må sige, jeg er imponeret. Jeg tror faktisk, at resten af HK kunne lære noget 
af jer, fordi jeres aktiviteter skaber fællesskab. Jeg siger tak for den indsats I har ydet, og jeg ser frem 
til også at følge jer i de kommende år. 
 
 

************** 
 
 
Der ligger i mapperne en dagsorden, som skal godkendes. 
 
Dagsorden for repræsentantskabsmødet: 
 

1. Valg af dirigenter, referent og stemmeudvalg 

2. Godkendelse af forretningsorden 

3. Beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg i henhold til vedtægterne 

7. Eventuelt 

Dagsorden blev enstemmigt godkendt. 
 
 

************** 
 
 
Ad 1.  Valg af dirigenter, referent og stemmeudvalg 
Hovedbestyrelsen foreslår Aase Christensen, HK Nordjylland og Kurt Pasfall, HK Midt som dirigenter, 
Rita Weitling som referent og Kaj Mortensen, Peder Sass, Inge Bjørnsen og Verner Berg Petersen 
som stemmeudvalg. 
 
Hovedbestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt. 
 
På dirigenternes vegne takkede Aase Christensen for valgene, og konstaterede at 
repræsentantskabsmødet iflg. vedtægterne var lovligt indvarslet. Der er mødt 117 stemmeberettigede 
delegerede. 
 
 

************** 
 
 
Ad 2.  Godkendelse af forretningsorden 
I mapperne på bordene ligger forslag til forretningsorden. Forslaget ønskedes af forsamlingen ikke 
oplæst. 
 
Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt. 
 
 

************** 
 
 
Ad 3. Beretning 
Landsformand Ole Rønnelund aflagde hovedbestyrelsens beretning, og herunder blev der aflagt 
beretninger for a) Synligheds- og aktivitetsudvalget v/Flemming Jacobsen og b) Kursusudvalget v/Ole 
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Kynde. Efter afstemning, hvor alle 3 beretninger blev enstemmigt godkendt, blev alle 3 beretninger i 
skriftlig form omdelt til de delegerede og gæster. 
 
 
UDTALELSE 
 
HK Seniorer i Danmark samlet til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2016 i Svendborg udtaler: 
 
Vi finder det voldsomt bekymrende, at der i en tid hvor regeringen taler om, at krisen er slut og 
økonomien er i bedring, først og fremmest er blevet råd til at sænke afgiften på biler, og mest på dyre 
biler, samt at der blandt regeringens støttepartier tales om lettelser i topskatten. Vi finder begge dele 
besynderlige og usolidariske. 
 
Selvom det naturligvis er mere sympatisk, når det nu også nævnes, at et evt. råderum kan bruges til 
lettelse af skatten på arbejdsindkomster, mener vi ikke det er vejen frem, når vi næsten hver dag hører 
om nedskæringer i danskernes velfærd. 
 
Det såkaldte omprioriteringsbidrag som betyder, at kommunerne skal aflevere flere milliarder til 
statskassen, og en forklaring om, at kommunerne skam får pengene tilbage over tid, er efter vores 
opfattelse det rene ”Kejserens nye klæ’r”. 
 
Beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at omprioriteringen vil betyde nedskæringer i 
antallet af ansatte i kommunerne, samt betydelige nedskæringer på de borgernære områder, børn, 
unge, sundhed og ældre. 
 
Kære politikere, tænk jer godt om i sommerferien, og lad fornuften råde, når I kommer tilbage. 
 
Dirigent Kurt Pasfall                                                                Dirigent Aase Christensen 
 
 
Udtalelsen sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. 
 
 

************** 
 
 
Ad 4. Regnskab 
Kasserer Ole Kristiansen oplyser, at regnskab for de 2 forgangne år ligger i mapperne på bordet. 
 
I begge regnskaber er opført kr. 12.000,00 som frivilligt forlig. Ole Kristiansen meddeler, at frivilligt 
forlig betyder indbetalinger fra den tidl. kasserer Ivan Larsen, som punktligt hver måned har indbetalt 
kr. 1.000,00. Ivan Larsen er for ganske nylig afgået ved døden. Der er overfor forbundet mundtligt 
stillet forslag om, at restgælden slettes. 
 
a) Regnskab for 2014 blev enstemmigt godkendt. 

 
I regnskab for 2015 er opført en stor udgift på kr. 38.844,50, som skyldes indkøb af kalendere til 2016, 
og som kort blev debatteret. 
 
Den evt. nyvalgte hovedbestyrelse undersøger pris for kalendere 2017, og der vil blive skrevet ud til 
alle 7 afdelinger, vedr. evt. samarbejde om kalendere, inden der bestilles kalendere 2017. 
 
b) Regnskab for 2015 blev enstemmigt godkendt. 

 
Under pkt. Regnskab skal kontingentet fastsættes. Kontingentet, som udgør kr. 1,50 medlem/årligt, og 
som fordeles med kr. 1,00 til kontingent til landsforeningen og kr. 0,50 som hensættes i 
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landsforeningens kongresfond. Landsforeningens kongresfond bruges til betaling af kongresdeltagelse 
af HK Seniorer Danmarks delegerede i Faglige Seniorers kongresser. 
 
Kontingentet på kr. 1,50 enstemmigt vedtaget. 
 
 

************** 
 
 
Ad 5. Indkomne forslag 
 
Der ligger forslag om ændringer i Vedtægter for HK Seniorer Danmark: 
 
§ 1 stk. 3: Ny tekst: Enhver seniorklub under HK Danmark kan efter godkendelse af Landsforeningens 
hovedbestyrelse optages som medlem af Landsforeningen, se dog § 10, stk. 2. 
 
§ 2 stk. 2: Ny tekst: Landsforeningen skal være medlem af Faglige Seniorer. 
 
§ 3 stk. 4: Ny tekst: Ved kassererens udtræden i perioden konstituerer hovedbestyrelsen et andet 
hovedbestyrelsesmedlem som kasserer. Ved formandens udtræden i perioden indtræder 
næstformanden som ny formand. 
Førstesuppleanten fra den afdeling, hvorfra den/de nye konstituerede kommer, indtræder i 
hovedbestyrelsen. 
Ved næstformandens indtræden som formand konstitueres ny næstformand. 
 
§ 3 stk. 7: Ny tekst: Sidste sætning: I øvrigt opdateres afdelinger og antal klubber efter nugældende 
antal SLETTES. 
 
Afdeling Hovedstaden: Ny tekst: Afdeling Hovedstaden: består af seniorklubberne Kommunal, Stat, 
HANDEL, Service, IT Medie og Kommunikation, Industri, Bogbindere, Typografer, Bornholm og Trafik 
og Jernbane. 
 
Afdeling Sydjylland: Tønder/Padborg slettes. 
 
§ 4 stk. 1: Ny tekst: Repræsentantskabsmøde: Der afholdes Repræsentantskabsmøde i lige år i april 
kvartal. Repræsentantskabsmødet indkaldes med mindst 2 måneders varsel. Forslag til behandling 
skal være landsformanden i hænde senest 3 uger før Repræsentantskabsmødet. 
 
§ 5 stk. 2: Ny tekst: Repræsentantskabets 101 medlemmer vælges i de 7 geografiske HK-afdelinger 
efter afdelingens seniormedlemstal opgjort pr. 31.12 året før afholdelse af Repræsentantskabsmødet. 
Hver klub har krav på mindst 1 medlem. Fordelingen af de øvrige pladser fastlægges ved et møde i 
afdelingen, hvor hver klub er repræsenteret med mindst to medlemmer. 
 
§9: Ny tekst: Hovedbestyrelsen er selvskreven til at deltage i Faglige Seniorers kongres. 
Hovedbestyrelsens suppleanter tilmeldes i det omfang, der er pladser. Såfremt Landsforeningen 
herudover skulle være tildelt pladser, udpeges deltagere til kongressen af Forretningsudvalget. 
 
§ 10 stk. 1: Ny tekst: Udmeldelse: En klub, som ønsker at udmelde sig af Landsforeningen bliver efter 
vedtagelse på klubbens generalforsamling, og meddelelse til Landsforeningen, udmeldt straks. 
Kontingentet skal betales for resten af kalenderåret. Ved efterfølgende Repræsentantskabsmøde 
reguleres antallet i Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet, i forhold til den/de udmeldte klubber. 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, samt beslutninger af ændringer på 
generalforsamlingen i 2001, 2004, 2005, 2008 og på Repræsentantskabsmøde 2010, 22. maj 2012, 
21. maj 2014 og 11. maj 2016. 
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Ændringerne blev samlet enstemmigt godkendt. 
 
 

************** 
 
 
Ad 6. Valg i henhold til vedtægterne 
 
a)  Formand på valg: 
Næstformand Aase Christensen anbefalede genvalg af Ole Rønnelund. 
 
Ole Rønnelund blev uden modkandidater genvalgt som landsformand. 
 
b)  Kasserer på valg: 
Nuværende kasserer Ole Kristiansen genopstiller ikke som kasserer. 
Ole Kristiansen anbefaler på hovedbestyrelsens vegne Flemming Jacobsen, formand for HK 
Kommunal i HK Hovedstaden som ny kasserer. 
Der var ingen modkandidater, og Flemming Jacobsen blev enstemmigt valgt som kasserer. 
 
c)  2 Revisorer på valg: 
Lis Ramstedt genopstiller ikke, og efter anbefaling af Ole Rønnelund samt skriftligt tilsagn, valgtes Iris 
Andersen enstemmigt som revisor. 
 
Villy Hansen genopstiller ikke, og efter anbefaling af Ole Rønnelund valgtes Ole Kristiansen 
enstemmigt som revisor. 
 
d)  2 Revisorsuppleanter på valg: 
Else Weberg blev efter skriftligt tilsagn genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Hanne Andersen genopstiller ikke, og Anne Lise Mortensen blev enstemmigt valgt som 
revisorsuppleant. 
 
 

************** 
 
 
6.  Eventuelt 
Som afslutning på repræsentantskabsmødet blev Landsforeningens sang ”Vi er HK’s gamle garde”, 
sunget. 
 
Ole Rønnelund sluttede med praktiske bemærkninger, og takkede dirigenterne for veludført arbejde. 
 
Dirigenterne udtrykte tak for god ro og orden. 
 
 
 
Referent                                                                                                                                                   
Rita Weitling 
 
 
----------------------------------------                                        ---------------------------------------                                    
Dirigent Aase Christensen                                                Dirigent Kurt Pasfall  
 

 


