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Vi kan komme tættere på
Forbundsformand Kim Simonsen skriver I en af sine seneste klummer, at HK stadig
vil være en klassisk fagforening, men vil også gerne være en moderne fagforening.
I en stor anlagt undersøgelse udtrykker de fleste medlemmer, at de synes, HK er
en god fagforening. Men mange vil gerne have HK tættere på. Formanden
konstaterer, at det er de færreste, der i dag har tid til at engagere sig i en
fagforenings demokrati og fællesskab. Det vil man nu gøre noget ved igennem en
ny slags fællesskab: Faglige netværk.
Seniorernes netværk
Forbundet har 282.000 medlemmer, hvoraf 59.000 er
seniorer, hvilket svarer til 21 %. På trods af
centraliseringen til kun 7 afdelinger er det lykkedes at
fastholde 53 HK-seniorklubber over hele landet.
I klubberne er der et stærkt fagligt, kulturelt og socialt netværk. Disse klubber er
stærkt medvirkende til, at det er lykkedes at fastholde medlemmerne i forbundet,
efter de har forladt arbejdsmarkedet.
”AKTUELT LIGE NU”
Ret til deltagelse i afdelingens generalforsamling
Her i februar og marts afholdes der sektorgeneralforsamlingen i landets HKafdelinger. Vi seniorer har ret til at deltage og har stemmeret, men er ikke
valgbare. Vi har også ret til at stille forslag, og det synes jeg, vi skal benyttes os
af.

Da Landsforeningen i dag ikke kan stille forslag til kongressen, er vi
nødsaget til at anmode jer ude i seniorklubberne om at stille forslag på jeres
generalforsamling til vedtagelse, så de efterfølgende kan komme til behandling
på kongressen. Det drejer sig om § 18 stk. 1 i Love for HK/Danmark og § 17 stk.
14 i Love for afdelinger.
Ændringsforslag og begrundelse er medtaget sidst i nyhedsbrevet.

Fordele ved seniormedlemskab
Ved HK medlemskabet har vi bl.a. adgang til
billigere forsikringer, rabat på rejser og adgang
til at blive medlem af Forbrugsforeningen. På et
møde mellem Landsforeningen og
forbundsledelsen i december 2012, blev der
luftet muligheder for, at der igennem en forhandling med forsikringsselskabet
Alka kunne give seniorerne yderligere rabat på forsikringer, og måske kunne der
forhandles en ny senior - serviceordning med AL bank. Vores klubtilbud og de
mange HK- medlemsfordele er således et godt grundlag for at agitere for et
fortsat medlemskab, når man forlader arbejdsmarkedet.
Kursustilbud
Kursusudvalget udbyder i september måned 2013, endnu engang ”Fra sidelinjen
til bestyrelsesarbejde”. Et kursus der i 2012 fik mange positive tilbagemeldinger.
Kurset henvender sig fortrinsvis til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der
vil være med til at skabe et nyt perspektiv på det at være en del af en bestyrelse.
Kursusannoncen oplyser om tid og sted.
Skriv: HK Seniorer Danmark på Google.
Landsforeningens kursusudvalg har stor søgning til sine kurser. Kurset ”Længe
leve livet – på godt og ondt” den 11.–13.3.2013 blev udsolgt på tre dage, og der
er 15 på venteliste.
Kursusudvalget er i øjeblikket i dialog med kursuscenter ”Klinten” med henblik på,
at der i sommersæsonen 2013 kan udbydes et eller flere sommerhøjskoleophold
for vores medlemmer. Der er dog i den forbindelse nogle økonomiske problemer
der skal overvindes, men lykkes det, vil det hurtigt blive publiceret.
Hvem bestemmer, hvor man skal være medlem som senior?
Det korte svar er, det bestemmer medlemmet selv.
Der står intet i HK’s love på området. Men så længe man er på arbejdsmarkedet,
skal man stå som medlem i den afdeling, hvor ens arbejdsplads er beliggende.
Hvis man bliver arbejdsløs, skal man flyttes til den afdeling, der er nærmest ens
bopæl. Det er Landsforeningens opfattelse, at et medlem, som går på efterløn eller
pension, skal placeres i den seniorklub, hvor de har deres bopæl. Derefter kan
medlemmet anmode om at blive flyttet til en anden klub. Denne praksis anvendes
i Danmarks seks HK-afdelinger, men ikke i HK/Hovedstaden.

Landsforeningens historie i HK-blad
I HK/Sydjyllands blad har der været en række gode historie om aktive
seniorklubber. I et af deres sidste numre har der været en god historie om den
jyske stædighed, der førte til dannelsen af HK seniorer Danmark for 25 år siden.
Jeg synes, det er et godt initiativ, der er med til at synliggøre seniorernes virke. Jeg
vil opfordre klubberne ude i landet at forsøge at få optaget historier om aktive
seniorer.
LO Faglige seniorer dropper Ældremobiliseringen
På grund af samarbejdsvanskeligheder inden for
Ældremobiliseringen er LO Faglige seniorer udtrådt
af organisationen pr. 31/12 2012. Som konsekvens
heraf vil der ske en styrkelse af de Faglige
Datastuer. Det bliver sektionerne, der skal
koordinere indsatsen over for alle datastuer og bistå
med instruktører. Jeg håber, der er nogle dygtige HK’ere, der kan være med til at
få de Faglige datastuer op og køre.

Peder Sass
Landsformand

Til klubformændene

HK Seniorer Danmark kan I dag deltage I HK-kongressen iht. § 16 stk.3 (uden
stemmeret/med taleret). Vi er tilfredse med denne repræsentationsret.
Vi undrer os dog over, at denne observations-status medfører, at vi ikke har
muligheden for at stille forslag/ændringsforslag til forbundets øverste myndighed
og ikke er omfattet af § 18 stk.1 og 2. Derved afskæres en Landssammenslutning
på godt 59.000 medlemmer for at kunne fremsende forslag til en kongres.
Vi håber, at HK’s Hovedbestyrelse selv vil tage disse to forslag op på kongressen
på vegne af HK Seniorer.
Da vi ikke selv er i stand til at stille forslag til kongressen i oktober 2013, anmoder
vi igennem dette nyhedsbrev vores klubber om at møde op på de lokale
generalforsamlinger og stille de to ændringsforslag.

Love for HK/Danmark § 18 stk. 1
I 7. linje efter… ”HK-Ungdoms Landsudvalg” tilføjes ”og HK/Seniorer Danmarks

hovedbestyrelse”.
Motivation:
Idet vi erfarer, at HK Seniorer ikke er omfattet af § 18 stk. 1 med hensyn til at
kunne fremsende forslag/ændringsforslag til HK kongressen og idet vi ønsker at
varetage vore godt 59000 medlemmers interesser og ikke skal igennem diverse
afdelings generalforsamlinger, hvor seniorenes indflydelsesmuligheder er
begrænsede, stiller vi dette forslag.
Love for afdelinger og afdelingssektorer under HK/Danmark§ 17 stk. 14
I 1. linje efter … HK-Ungdom ”tilføjes” og en repræsentant fra afdelingens

HK/Seniorklubber”.
Motivation:
Det er lykkedes, at fastholde HK medlemskabet i forbindelse med overgang til
efterløns/pensionstilværelsen.
Medlemsgruppen udgør en større og større medlemsgruppe af HK’s samlede
medlemsskare. Derfor er tiden kommet til, at seniorerne i lighed med HK Ungdom
sikres et talerør i afdelingens bestyrelse.

