
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Landsforeningens beretning 
til repræsentantskabsmødet 
 
 
INDLEDNING 
 
Jeg vil ikke aflægge beretning uden at omtale de netop afsluttede over-
enskomstforhandlinger indenfor det offentlige område. Sammenholdet 
blev sat på prøve. Selvom det kneb lidt til sidst, så mener jeg, at det var 
en sejr. Den danske model blev også sat på prøve. Der var nogen der 
syntes, at forhandlingerne skulle flyttes ind i Folketinget. Godt det ikke 
lykkedes. 
   
Jeg håber at I alle vegne, hvor I kommer, vil benytte lejligheden til at 
minde om:  
At det ikke var den Kristelige Fagbevægelse eller Det Faglige Hus, 
der forhandlede overenskomster for de offentligt ansatte, men de rig-
tige danske fagforeninger. 
 
Vedkommer det os vil nogen spørge? Mit svar er: JA, det gør det. Det 
vedrører hele samfundet. 
Den korte begrundelse er, at når de offentligt ansatte får bedre løn- og 
arbejdsvilkår, så bliver de med garanti bedre og mere engagerede med-
arbejdere. Det kommer os alle til gode, ikke mindst os der er lidt ændre.  
Så er det vel også OK, at slippe for konflikt. 
 
Et medlem sagde forleden dag til mig. Det der sker i ”Forligsen” er bare 
”spil fra galleriet” og en cirkusforestilling til ære for forhandlernes eget 
image og pressen. Det kan da ikke tage så lang tid. 
 
Den påstand vil jeg gerne mane i jorden – tro mig, jeg har selv prøvet 
det. Jeg har siddet der i timer og dage. 
 
Det kræver styrke, udholdenhed, vilje og tålmodighed. Det er sejt og ud-
mattende - men også spændende indimellem. Man skal huske, de er 
ikke uvenner, de er bare uenige. 

HK SENIORER DANMARK 
Repræsentantskabsmødet 15.-16 maj 2018 
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En anden stor ting jeg også lige vil nævne, det er vedtagelsen af et tæt-
tere samarbejde mellem LO og FTF med henblik på en sammenlæg-
ning til en stor hovedorganisation. 
Det vil få en kæmpe betydning for hele fagbevægelsen, ikke mindst for 
os selv, men først og fremmest gennem Faglige Seniorer, der vil blive 
betydelig større, og få større indflydelse. 
Samarbejdet med FTF’s seniorklubber er allerede begyndt. 
Der var nogen der tænkte hurtigt, da navnet LO Faglige Seniorer blev 
ændret til Faglige Seniorer.  
Tak for det. 
 
BERETNING 
 
Vores landsforening har fødselsdag hvert år i maj. I år fylder vi 31. 
Vi havde jubilæum sidste år. I fik jubilæumsgaven i 2016 - en paraply. 
 
Som 31-årig var vi andre vel i vores bedste alder. Om det også gælder 
vores landsforening, det er et godt spørgsmål, men når jeg ser tilbage 
på den seneste beretningsperiode fra maj 16 til nu, maj 18, tillader jeg 
mig at påstå, at det har været en ganske god periode for den nu 31-
årige. Vi er blevet mere synlige, først og fremmest i vores egen organi-
sation - men jeg blev også glad, da jeg forleden sad i Tivoli, og der var 
en, mig ubekendt, der sad med vores lommekalender.  
 
Vores udvalg har arbejdet godt. Der kommer traditionen tro særskilte 
beretninger fra vores 3 udvalg, når jeg er færdig. 
 
Det er Synlighedsudvalget, Kursusudvalget og Redaktionsudval-
get. 
 
Vores medlemstal pr. 31.12.17 var på 53.016 medlemmer. Det er en 
tilbagegang på 1.785 medlemmer i forhold til 31.12.16, og en tilbage-
gang i forhold til sidste repræsentantskabsmøde på 3.347 medlemmer. 
 
Bemærk: Vi repræsenterer fortsat ca. 20 pct. af HK’s medlemmer. 
 
Tilbagegangen skyldes flere ting. 
Statistikkerne siger, at rigtig mange er betydelig længere på arbejds-
markedet - også flere år efter folkepensionsalderen. Dernæst er der 
næsten ingen på efterløn, og endeligt er der givetvis nogen, som har 
undladt at fortsætte som seniormedlem efter de gik på pension på 
grund af kontingentet for nye seniorer, som trådte i kraft pr. 1. april 
2016. 
 
De fleste af jer kan huske, at min beretning i 2016 handlede en del om, 
at vi i hovedbestyrelsen var temmelig vrede og uforstående over, at 
HK’s Hovedbestyrelsen - uden at tage os med på råd eller underrette os 
- havde besluttet, at kontingentsatsen for nye seniorer pr. 1. april 2016 
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skulle være 70 pct. højere end kontingentet før denne dato. Ændringen 
var fra 56,- kr. til 95,- kr. pr. måned. 
 
Jeg mener fortsat, at beslutningen var tåbelig og helt uden saglig be-
grundelse. Til gengæld er jeg nødt til at indrømme, at jeg havde frygtet 
en større tilbagegang i medlemstallet. 
 
Det vidner helt bestemt om, at vi seniorer gerne vil være solidari-
ske. 
 
På HK’s kongres i oktober 2017 i Aarhus fik vi over for hele kongressen 
omtalt vores store utilfredshed med beslutningen i HK’s Hovedbesty-
relse om det nye kontingent. Tolker jeg udtalelserne fra medlemmer af 
HK’s Hovedbestyrelse korrekt, er jeg sikker på, at vores protest vagte 
en del opmærksomhed. Faktisk var der et hovedbestyrelsesmedlem 
som sagde: jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke, da vi stemte, var klar 
over, at det nye kontingent var så meget højere. Det kan vi naturligvis 
ikke bruge til noget. 
 
Udover dette fik vi på kongressen - på forslag fra vores egen hovedbe-
styrelse - vedtaget en tilføjelse til HK’s love. Vedtagelsen betyder, at 
pensionister nu kan indmelde sig i HK, hvis man tidligere har været 
medlem, og dette medlemskab ligger inden for de seneste 2 år før for-
nyet indmeldelse. Jeg tror, at alle klubber har været udsat for personer, 
der har fortrudt deres udmeldelse.  
 
Vi var 5 fra hovedbestyrelsen som overværede kongressen helt eller 
delvis. Det var Aase, Birgit og Flemming fra forretningsudvalget, Ole fra 
Aarhus, og mig selv. Jeg er sikker på, at vi hver især ved vores tilstede-
værelse og vores snak i pauserne fik gjort seniorerne synlige. 
 
KLUBBERNE 
 
Jeg har tidligere sagt, at klubberne er hjørnestenen i seniorarbejdet i 
HK. Det mener jeg stadig, og vi vil i landsforeningen gerne hjælpe klub-
berne, så meget vi kan. 
 
Jeg har i perioden været på besøg i enkelte klubber. Jeg kommer gerne 
i klubberne, og det er ikke nødvendigvis noget med, at jeg skal på pro-
grammet og tale i timevis, men landsforeningen kunne på den måde 
vise flaget. Måske er det ikke alle medlemmer der er klar over, at de er 
medlem af en landsforening. 
 
Jeg kommer naturligvis ikke på besøg i klubberne sådan bare af mig 
selv. Jeg skal inviteres, eller hvad det hedder, når det ikke skal være 
højtideligt. 
 
På et punkt kan vi desværre ikke hjælpe klubberne, og det er må-
ske det største problem - ØKONOMIEN. 
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Det tilskud afdelingerne yder til klubberne er meget forskellig. I flere om-
råder er tilskuddet ikke steget i årevis, andre steder er tilskuddet oveni-
købet sat ned - på trods af, at alle ved, at udgifterne til at drive klub-
berne ikke er faldet.   
 
Afdelingerne har fået flere penge, blandt andet på baggrund af kontin-
gentstigningen til nye pensionister. Derfor er det helt rimeligt, at I - næ-
ste gang I taler økonomi med jeres afdeling - presser på for at få til-
skuddet forhøjet. 
 
HK har i dag det højeste seniorkontingent i fagbevægelsen. 
 
HK har 54 seniorklubber inkl. de 3 i HK/Hovedstaden, der ikke er rigtige 
klubber, men kun aktivitetsudvalg. Aktiviteterne og størrelsen af klub-
berne er af gode grunde forskellige. Min påstand er, at aktivitetsni-
veauet er højt i alle klubber og aktivitetsudvalg. 
 
Jeg har tænkt på, at hvis alle klubber har 7-10 bestyrelsesmedlemmer 
plus en håndfuld aktive, som er gode til at hjælpe til ved arrangementer, 
så er vi over 600 super aktive, der yder frivilligt arbejde for HK’s med-
lemmer og for HK.  
Jeg tror, at der i alt er mere end 1.000 arrangementer i HK’s Seniorklub-
ber om året. 
Det handler om kulturelle-, faglige-, politiske- og underholdende møder, 
udflugter og rejser m.m. 
Jeg vil ikke gætte på hvor mange medlemmer seniorklubberne har kon-
takt med, men det er rigtig mange. 
 
Hertil kommer det arbejde som vi HK-seniorer gør i Faglige Seniorers 
sektionsklubber. 
 
Det er i høj grad seniorklubberne, der er HK’s fysiske plakatsøjle 
og HK’s synlighed og bedste agitatorer især i de områder, hvor der 
er langt til et HK-kontor.  
 
Alle der er drivende kræfter i vores seniorklubber fortjener stor tak 
og anerkendelse. 
 
HK-AFDELINGERNE 
 
I foråret 2017 var jeg sammen med lokale seniorrepræsentanter på be-
søg i alle afdelingerne. Vi holdt møder med afdelingsformændene, der 
nogle steder havde kontorchefen med. I HK/Hovedstaden alene med 
kontorchefen. 
Vi havde ingen dagsorden med til møderne. Ideen med møderne var, at 
vise flaget, landsforeningens, og at signalere, at vi i landsforeningen ab-
solut gerne vil samarbejde med HK-afdelingerne. Det kunne fx være 
med fastholdelse af medlemmer, når de går på pension. 
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Det blev alle steder til hyggelige og nyttige drøftelser om alt mulig, til 
gavn for alle parter, syntes jeg. 
Tak for møderne til alle som deltog. Vi gør det om en anden god gang. 
Nu er der jo lige kommet 3 nye afdelingsformænd: Nemlig i HK/Sjæl-
land, HK/MidtVest, og HK/Midt. 
 
Jeg fandt ud af, at det ikke er helt sikkert, at seniorerne er det første, 
som afdelingsformændene tænker på, når de om morgen svinger be-
nene ud af sengen - men det er tæt på. Med andre ord, der er ingen 
tvivl om, at formændene meget gerne vil os, og at de er meget opmærk-
somme på værdien af seniorarbejdet. 
De skal jo også selv være medlem af vores landsforening en dag – det 
må man da håbe for dem. 
 
Jeg vil gerne rose, at det nu er blevet sådan, at når man ringer til HK, 
så får man et menneske i røret. Det har vi ventet på længe. Men jeg er 
nødt til at sige, at især vi seniorer - men også såkaldte almindelige 
medlemmer - har det svært med, at HK er blevet en fagforening, hvor 
kontakten til medlemmerne stort set er digital eller telefonisk. HK’s kon-
torer er for mange rigtig langt væk, også selvom der er satellitkontorer; 
men her er åbningstiden ofte begrænset. 
 
I øvrigt ved jeg, at mange medlemmer ikke tager til generalforsamling i 
HK-afdelingen, fordi transporten er alt for lang. 
 
Jeg tror, at man bliver nødt til at genoverveje centraliseringen inden for 
ikke så mange år, hvis man vil fastholde medlemmerne. 
 
HK-FORBUNDET 
 
HK havde den 21. april ekstraordinær kongres. Selvom vi ikke har 
stemmeret på kongresser – endnu, så betød denne kongres ganske 
meget for vores landsforening. 
 
Som I sikkert ved, skulle der vælges ny næstformand i forbundet - og et 
af næstformandens ansvarsområder, det er os seniorer. 
 
Der var 2 kandidater: Ulla Moth-Lund Christensen fra HK/Hovedstaden, 
Stat, og Martin Rasmussen fra HK/Midt. Vi oplevede det meget positivt, 
at begge kandidater havde udtrykt ønske om at få et møde med os in-
den kongressen. Af forskellige årsager endte det med at vores kasserer 
Flemming og jeg den 9. april havde møde med de 2 kandidater. Vi 
havde en rigtig god snak på en times tid, som gjorde os positive for 
fremtiden, uanset hvem af de to der blev valg som næstformand i HK-
forbundet. 
 
Og kandidaterne sprang ikke fra efter mødet med os. 
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På kongressen var der absolut spænding i luften. Resultatet var tæt: 
Ulla fik 174 stemmer og Martin fik 178 stemmer. 
Jeg har sagt tillykke til Martin, og sagt velkommen i arbejdet blandt an-
det med os. Vi glæder os til samarbejdet med dig Martin. 
Vi har sagt tak for samarbejdet til Mette Kindberg. 
 
Landsforeningens kontakt til forbundet er forbundssekretariatet. 
Mens det politisk er næstformanden, så er vores daglige kontakt Gert 
Skov. Gert er der altid, når vi har brug for ham. Gert deltager også som 
regel i vores HB-møder, og kikker ligeledes forbi, når vi har FU-møder, 
som vi holder i forbundet. 
 
Stor tak for samarbejdet til dig, Gert. 
 
Den administrative del af forbundets arbejde for os, er lagt i hænderne 
på Birthe Rasmussen. Jeg ved, at mange af jer har været i forbindelse 
med Birthe, på telefon eller mail. I har helt sikkert fundet ud af, at Birthe 
passer godt på os. 
 
Birthe arbejder kun for os. Det tror vi indimellem, men når man har be-
søgt Birthe på hendes kontor ved man, at det ikke passer.  
 
Stor tak også til Birthe, som desværre ikke kunne være her i dag. 
 
Til forbundets advokater skal der også lyde en stor tak for indsatsen i 
vores skattesag, som vi desværre tabte i Højesteret den 26. april 2017. 
Som nogen husker betyder det, at vi seniorer i HK ikke kan fratrække 
vores fagforeningskontingent i skat. JO nogen kan - nemlig de senior-
medlemmer, som inden de gik på pension havde arbejde som tjeneste-
mænd. En helt absurd afgørelse. 
Min telefon var ind imellem rødglødende på grund af denne afgørelse, 
og jeg har også fået ”skideballe”, for mange mente, at det nok var vores 
skyld. 
 
Vi blev OBS på, at det betyder meget for seniorerne i nogle andre fag-
forbund, at der i medlemskabet er indeholdt en begravelseshjælp. I den 
anledning er jeg ofte blevet kontaktet af bedemænd, som bestemt 
mente, at vi også havde en sådan ordning.   
 
Vi opfordrede derfor HK til at undersøge muligheden for at indføre be-
gravelseshjælp. Desværre viste undersøgelsen, at det umiddelbart ville 
betyde en udgift til HK på mellem 12 og 18 mio.kr. Så det var ikke en 
mulighed.  
Vi vil undersøge, om ALKA måske kunne tænkes at ville lave en ord-
ning via vores ulykkesforsikring. 
 
Vi kan alle få et medlemskort til Forbrugsforeningen, det er en god ord-
ning, men vi vil også gerne være omfattet af den rabatordning, som 
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hedder LO-plus. Her er nogle økonomiske og administrative problemer. 
Vi håber de bliver løst. 
 
HOVEDBESTYRELSEN 
 
Vi er 19 medlemmer. Vi har i perioden taget afsked med Flemming Niel-
sen fra Hovedstaden. 1. suppleanten Anita Villumsen er indtrådt i Flem-
mings sted. Vi har sagt tak for indsatsen til Flemming. 
 
Vi har i beretningsperioden haft i alt 8 hovedbestyrelsesmøder. Fire mø-
der á 2 dage og fire møder á 1 dag. Møderne er holdt i HK/Midt i 
Odense og her på Christiansminde. 
Ved HB-mødet midtvejs i perioden inviterede vi suppleanterne med, og 
gjorde den ene af dagene til et TEMA-møde. Det viste sig, at være en 
god idé. 
I disse midtvejsmøder kan der deltage en suppleant for hvert HB-med-

lem. Suppleanterne kan sætte  i kalenderen allerede nu. Mødet bliver 
9. og 10. maj 2019. Med forbehold for godkendelse i det nye HB i mor-
gen. 
 
Jeg vil her takke hovedbestyrelsen for et godt arbejde, og godt og hyg-
geligt samarbejde. Vi er ikke enige om alt, men det ville da også være 
kedeligt. Vi har ind imellem afstemninger i hovedbestyrelsen, hvor selv 
formanden har været i mindretal. 
 
I forretningsudvalget har vi ligeledes haft 8 møder, alle i forbundet. Vi er 
5 personer i forretningsudvalget. Formand, næstformand, kasserer og 
sekretær samt et HB-medlem, og det er Niels-Heine Møller. 
 
Vi er i forretningsudvalget bestemt heller ikke enige om alt. Vi har til 
møderne ofte en lang dagsorden og må ind imellem aftale, at en del af 
vores arbejde foregår via mail. Vi bestræber os på, at alle sager, og alle 
beslutninger forelægges hovedbestyrelsen med indstillinger. Kun i uop-
sættelige situationer kommer vi til hovedbestyrelsen med noget, som er 
besluttet. 
 
OM FAGLIGE SENIORER 
 
Ved Faglige Seniorers kongres i oktober måned 2016 på LO-skolen i 
Helsingør blev der vedtaget en strukturændring, så forretningsudvalget 
blev nedlagt. Der er nu en daglig ledelse, og den består af: Formand, 
næstformand og forretningsfører (direktør) samt hovedbestyrelsen. 
Vi har 2 pladser i hovedbestyrelsen, næstformand Aase og mig selv. Vi 
er glade for arbejdet i Faglige Seniorer, og fremtiden tegner spæn-
dende.   
 
Vi var 35 HK’ere som delegerede på kongressen. En rigtig god kongres 
hvor der var rig mulighed for at udveksle erfaringer med seniorer fra de 
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andre fagområder. Eneste lille minus var, at der næsten ikke var plads 
til os i mødesalen. 
Glædeligt, at næste kongres skal holdes på Nyborg Strand. 
 
Faglige Seniorer skulle i 2017 have ny forretningsfører, da Bjarne Salo-
monsen gik på pension. Palle Smed blev ansat i Bjarnes sted. Nu hed-
der forretningsføreren direktør. Det lyder skævt, men det er der god me-
ning i. 
Vi har sagt tak til Bjarne for samarbejdet. 
 
Mange af jer har haft besøg af Palle Smed ude i sektionerne og sikkert 
erfaret, at Palle er super dynamisk, at han har mange gode ideer, men 
også hurtig på aftrækkeren. Det skulle vi lige vende os til. 
 
Således blev det meget hurtigt besluttet at Faglige Seniorer skulle ud-
give et nyhedsbrev hver uge. 
Der blev til 40 gange om året. Det syntes vi var for voldsomt, og mange 
af vores medlemmer sagde det samme. 
 
Palle har været på rundtur til alle forbund for af ”sælge” ideen om de 40 
nyhedsbreve. I HK-forbundet - hvor Palle i øvrigt ikke syntes jeg skulle 
deltage – gik det ikke helt efter Palles ønske. 
Aftalen i HK blev, at der fremstilles 8 nyhedsbreve i 2018, som forbun-
det modtager fra Faglige Seniorer. Nyhedsbrevene videresendes til de 
seniormedlemmer, som vi har mailadresser på. Det passer bedre til os 
indtil videre. 
 
Hvis man gerne vil modtage alle 40 nyhedsbreve, skal man blot gå ind 
på Faglige Seniorers hjemmeside og give meddelelse om, at man har 
det ønske. 
  
Det skal understreges, at det ikke mere - af økonomiske årsager – 
var muligt at udgive ”Liv og lidt mere”. 
 
Palle Smed har også foretaget et par udskiftninger af medarbejdere i 
sekretariatet. Det er jo en direktørs ret. Vi har altid haft et godt samar-
bejde med sekretariatet, og det forventer vi fortsætter. 
 
Medarbejderne i sekretariatet yder en kæmpe indsats. Nævnes skal 
”Seniorhåndbogen” som er særdeles populær alle steder. Specielt tak 
for den. Men der er også udarbejdet håndbøger, blandt andet til brug i 
klubarbejdet. Medarbejdernes imponerende indsats i forbindelse med 
valg til Ældreråd/Seniorråd i kommunerne i efteråret 2017 fortjener at 
blive nævnt. Carsten du skal tage en stor tak med hjem til kollegerne i 
sekretariatet.  
 
I HK’s seniorklubber er der ikke den store interesse for at gå ind i poli-
tisk arbejde. Det politiske engagement foregår derfor mange steder via 
Faglige Seniorers sektionsklubber. 
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Mange HK’ere er med i aktiviteterne i de lokale sektionsklubber. Jeg vil 
opfordre til at flere melder sig under fanerne, ikke mindst i de kommu-
negrupper der er blevet oprettet næsten alle steder. 
Jeg tror, at sektionsklubberne går en spændende tid i møde. 
 
Tak for samarbejdet til Faglige Seniorer også i denne beretnings-
periode. 
 
DELBERETNINGER 
 
Synlighedsudvalget. 
Kursusudvalget. 
Redaktionsudvalget. 
 
AFSLUTNING 
 
Inden jeg slutter, vil jeg lige minde om lommekalenderen for 2019. I kan 
bestille den her eller sende bestillingen til Birthe i forbundet. Sanghæftet 
kan ligeledes fortsat bestilles hos Birthe og brochuren ligeså. 
 
Det var beretningen for vores landsforening for perioden 2016 til 2018.  
Jeg syntes, det har været en spændende periode, med mange udfor-
dringer, eller hedder det opgaver. 
Jeg føler mig overbevist om, at den kommende periode bliver mindst li-
geså spændende og udfordrende. 
 
Fagbevægelsen har fremgang. HK har fremgang. Det vil også 
smitte af på os – seniorerne i HK! 
 
Jeg vil slutte med en stor tak til alle de, som landsforeningen har været i 
kontakt med i beretningsperioden. 
 
Og endelig - men ikke mindst – så skal der også lyde en tak til jer dele-
gerede. Denne tak skal I tage med hjem til de mange aktive i klubberne. 
Uden alle de aktive medlemmer, der yder et kæmpe frivilligt arbejde, så 
havde vi ikke noget seniorarbejde i HK! 
 
Tak fordi I lyttede. 
 
 
 
Ole Rønnelund 
6. maj 2018 







REDAKTIONSUDVALGET 

SeniORientering  

1 

Godkendt af Redaktionsudvalget den 28. marts 2018.                
 

Beretning 2016-2018 
 
Nedsættelse af et redaktionsudvalg: 
På repræsentantskabsmødet i 2016 blev der som noget nyt nedsat et Redaktionsudvalg, der fik 

ansvaret for HK seniorernes blad SeniORientering.   

 
Målgruppe: 
SeniORienterings målgruppe er seniorer og indholdet afspejler, at det er aktive seniorer, der 

deltager i klubbernes aktiviteter.  

 
Mødeaktivitet: 
Det nyetablerede Redaktionsudvalg var fra første færd indstillet på at klare redaktionsopgaven 

gennem mail korrespondance og yderligere møde aktivitet efter behov. Det gennemførte vi i 2016, 

men i 2017 holdt vi redaktionsmøder i august og november og i 2018 blev der afholdt 

redaktionsmøde i marts med henblik på maj udgaven efter repræsentantskabsmødet.  

 
Hvem er redaktionsudvalget? 
Redaktionsudvalgets medlemmer har stor geografisk spredning:   

Aase Christensen, HK Nordjylland 

Anita Villumsen, HK Hovedstaden 

Gøther Mathisen, HK Hovedstaden  

Joan Briesemeister, HK Sydjylland 

Kirsten Sølvberg, HK Midt 

May-Brit Horst, HK Sjælland 

 
Antal udgivelser 2016-2018: 
I den nuværende repræsentantskabsperiode er der udgivet 5 SeniORienteringer. Redaktionen har 

især lagt stor vægt på information om relevante emner, der har været aktuelle for seniorer.  

I 2018 afventer maj udgaven de sidste nyheder fra repræsentantskabsmødet.    

 
Kan jeg finde SeniORientering på HK hjemmesiden? 
SeniORientering udgives også på HK’s hjemmeside 

https://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforeninger-og-

branchesektioner/seniorer/seniorientering  

 

Redaktionsudvalget anbefaler alle at kigge forbi.   

 

En tak til dem der indsender og udsender:  
Vi skal hele tiden i fællesskab være sammen om at udvikle bladet til det bedste for vores seniorer 

gennem spændende artikler og andet relevant materiale for os.  

 

Vi siger tak til HK Danmark for support i forbindelse med udsendelserne.  

Og til de øvrige medlemmer af Redaktionsudvalget TAK for det gode samarbejde i den forløbne 

periode. 

https://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforeninger-og-branchesektioner/seniorer/seniorientering
https://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforeninger-og-branchesektioner/seniorer/seniorientering


 

 


