
Referat Netværkskonvent SAMDATA\HK 2021 

 

1. Åbning og velkomst ved formanden 

Fungerende formand Per Nedergaard Nielsen åbnede og bød velkommen: 

Egentlig skulle det have været Gitte Korsholm, der stod her. 

Ved sidste delegeretmøde i Nyborg blev hun valgt til formand, og hun har undervejs også 

bidraget på fornem vis – bl.a. som medlem af IT-kvinderådet, som var en mærkesag for hende. 

Men desværre har hun valgt at trække sig fra formandsposten af helbredsgrunde. Det kan man 

selvfølgelig kun respektere. Herfra skal der lyde en stor tak til Gitte for indsatsen.  

… 

Vores weekend – som vi har døbt SAMDATA Netværks Konvent er sammensat lidt anderledes 

end det plejer.  

Vi skal selvfølgelig gennem den klassiske dagsorden for SAMDATA’s delegeretmøde. I dag 

fokuserer vi på Beretningen, og få at få plads til en ordentlig diskussion, har vi sat tid af til at 

diskutere beretningen i mindre grupper sidste på eftermiddagen.  

I morgen fokuserer vi på de mere formelle ting med regnskaber og valg til bestyrelsen.  

 

Ind i mellem bliver der plads til fagligt indhold, som i år kommer til at handle om Grøn IT. Og ud 

på aftenen runder vi af med et par sociale arrangementer.   

Derefter bad Per forsamlingen om at godkende 

2. Godkendelse af forretningsorden 

3. Godkendelse af dagsorden 

Begge punkter blev godkendt.  

4. Valg af dirigenter 

Per indstillede: 

Pia Weber fra HK Hovedstaden og Kim Jung Olsen fra HK Privat. 

Begge blev valgt.  

5. Godkendelse af delegerede 

Dirigent Kim takkede på vegne af dirigenterne for valget og konstaterede herefter at: 

SAMDATA\HK’s bestyrelse anmodede i januar i år, HK’s hovedbestyrelse om dispensation til at 

afvige fra egne vedtægter i forhold til delegeretmødet. (Bilag) 



Det betød at SAMDATA fik lov til at køre en central registrering af tilmeldinger og afdelingerne 

skulle kun afholde valghandlinger hvis der var flere tilmeldte delegerede end der var tildelt 

afdelingen.  

Den dispensation blev givet i februar.  

1.1 Dispensation SAMDATA 
Simon Tøgern sagde som baggrund for forslaget, at det ikke ændrer på fordelingen, men at det er 

en rent praktisk foranstaltning, da der ikke findes mange brancheklubber mere. Hvis der er flere 

kandidater til delegeretpladserne til delegeretmødet, end der er behov for, så foretages der et 

valg. 

Hovedbestyrelsen godkendte SAMDATAs ansøgning om dispensation for vedtægternes § 4, stk. 2. 

om ’Regler for valg af delegerede’. 

Netværks konventet er indkaldt per mail til alle medlemmer og brev til alle som SAMDATA ikke 

havde mailadresse på den 10. juni. (Bilag) 

To måneder før valget konstaterede sekretariatet at ingen afdelingerne havde flere tilmeldte and 

de var blevet fordelt og lukkede tilmeldingen.  

Alle fremmødte og ind tjekkede delegerede har betalt kontingent.  

Dermed er Netværkskonventets formalia godkendt.  

  

6. Valg af stemmeudvalg 

JF vores forretningsorden skal der nedsættes et stemmeudvalg på 4 medlemmer skal træde 

sammen hvis der skal tælles stemmer. Udvalget vælger selv sin formand. 

Bestyrelsen foreslår:  

Lars M. 

Knud Dahn 

Adam B.  

Jette J.  

7. Bestyrelsens beretning 

Dirigenterne gav herefter ordet til Per: 

Den periode vi har lige har været igennem, har selvfølgelig været præget af Corona. 

Det gælder både i SAMDATA-bestyrelsen, hvor vi – og lad os nu bare være ærlige - ikke har 

kunnet mødes eller lave arrangementer i samme omfang som planlagt.  



Men Coronaen ramte i den grad også ude på arbejdspladserne. Vi mødes nu på teams og 

hjemmearbejdsdage er nu langt mere udbredte.  

For nogle chefer er det en stor udfordring: Pludseligt kan de ikke overvåge medarbejderne – og 

nogle reagerer ved at forsøge med mere digital kontrol. 

Men det udfordrer også tillidsrepræsentantens rolle.  

Jeg var en af dem, der fik besked på at arbejde hjemmefra i en lang periode sidste år. Og selv om 

jeg er vant til at have kollegaer på tværs af landegrænser, så er var det også svært. 

Pludseligt var der ingen fysiske møder. Ingen tur i kantinen. Ingen small-talk ved kaffemaskinen. 

På den måde blev det også svært at spotte, om nogen kollegaer havde brug for hjælp, når vi 

aldrig mødtes. 

På den ene side, kan det være en stor fordel som IT-medarbejder med fleksibilitet og 

hjemmearbejdsdage – særligt hvis man har børn. 

Men tendensen indeholder også nogle farer.  

For hvordan holder vi os synlige som tillidsrepræsentanter og som fagforening hvis vi ikke er der 

til at opfange, når problemerne bliver luftet ved kaffemaskinen og i kantinen? 

Vi siger altid, at det vigtigste vi leverer, er en god overenskomst.  

Men, for kollegaerne er det mest synlige vi leverer, ofte dét, at der er en synlig 

tillidsrepræsentant. En der tør tage de følsomme emner op. Og et menneske man nemt kan 

henvende sig til. 

Når vi senere i eftermiddag går ud i grupperum, er det et af emnerne vi gerne vil have jer til at 

arbejde med:  

Hvordan sikrer vi tillidsrepræsentanternes synlighed? Hvordan sikrer vi fællesskabet, hvis alle er 

isoleret derhjemme. 

… 

  



[Om IT-Kvinderådet] 

Et andet emne, som er vigtigt for SAMDATA er manglen på kvinder i IT-branchen. 

Det er et emne vi har fokus på i hele tre temanumre af SAMDATA Magasinet – i 2016, 2018 og 

igen i år. For problemet går ikke væk. 

I virkeligheden er manglen på kvinder også kun et symptom på nogle mere grundlæggende 

problemer.  

Hvorfor søger kvinder ikke ind på IT-uddannelser? Hvorfor vælger kvinderne ikke de rene 

programmeringsfag? Hvorfor får de lavere løn? Hvorfor fyrer IT-firmaerne kvinderne først, når 

der er krise?  

For at blive klogere og for at involvere flere gik SAMDATA sammen med HK Privat.  

Sammen lancerede vi IT-Kvinderådet. Her fik vi samlet en masse folk med solid viden og vi fik 

udgivet en rapport med 6 anbefalinger – baseret på al den viden rådet havde samlet.  

Det var konkret, det var brugbart – og det gav genlyd. Både hos de partnere vi arbejdede 

sammen med – fx ude på uddannelsesinstitutionerne. Men også hos pressen, som endelig tog 

emnet seriøst.  

… 

Sidste år fik vi afsløret, at mange sårbare unge – ofte med diagnoser som autisme og ADHD – har 

store problemer på IT-uddannelserne.  

 

Derfor overvejer vi allerede nu, om metoden med et råd af eksperter kan genbruges.  

Igen er det et af de emner, som vi gerne vil høre jeres mening om, når der er gruppearbejde 

sidst på eftermiddagen. 



 

Arbejdsmiljø 

 

Arbejdsmiljø er et af de emner, som jeg håber vi kommer til at bruge flere kræfter på i de 

kommende år. 

Tendensen med hjemmarbejdsdage er eksploderet – og det kan både være godt og skidt. 

Det er godt, hvis vi spilder mindre tid på pendling og bruger mere tid på familien. 

Men det må ikke ende med, at IT-medarbejderen sidder på en stiv stol ved spisebordet otte 

timer i streg. Det kan næsten kun ende med en tur til fysioterapeuten for at få fixet både nakke, 

skuldre og mussearmen.  

Arbejdsmiljøreglerne slår faktisk fast, at hvis man sidder mere end to timer ved en laptop, så 

skal man have en dockingstation – men bliver det altid til noget?  

Og hvad med et fornuftigt hæve/sænkebord, en ordentlig kontorstol og eksterne skærme som 

sikrer en fornuftig arbejdsstilling. Det løber nemt op i 10-20.000 kr. – og husker chefen at betale 

den regning?  

Samtidigt så sparer chefen en masse dyre kvadratmeter – men de betales nemt af 

medarbejderne, der pludseligt inddrager en del af stuen til hjemmekontor uden hverken at få 

kompensation eller skattefradrag. 

… 

På en hjemmearbejdsplads kommer man nemt til at sidde alene med problemerne, og har 

måske blot en chef i røret, der vil tjekke, at man får lavet noget.  

Men støtten fra kollegaerne er langt væk.  

Den største fare er nok, at det kræver en utrolig stor disciplin af medarbejderne, når 

strukturerne forsvinder.  

Fik du holdt frokostpausen og kaffepausen? Fik du lukket ned til fyraften? Og skulle du lige gøre 

noget færdigt kl. 23.30 – og så blev den halv-to før du lukkede ned. I morgen begynder det 

søvndrukkent forfra. 

I det firma jeg arbejdede i indtil dette forår ”steg” effektiviteten med 25%, da folk begyndte at 

arbejde hjemme. Det viste sig, at det bare var medarbejderne, der glemte at registrere alle 

deres timer.  

Derfor kommer vi til at arbejde meget mere med arbejdsmiljø i de kommende år.  

  



 

IT-sikkerhed 

 

Et andet emne, som vi helt sikkert vil arbejde med i fremtiden er IT-sikkerhed. 

Når en håndværker går ind på en byggeplads, så har han selvfølgelig sikkerhedssko og hjelm på. 

Ellers sejler arbejdsmiljøet. 

Det samme gælder, når IT-supporteren eller programmøren går ind på deres arbejdsplads. Er 

firewall’en ikke på plads eller har medarbejderne ikke lært at spotte phishing-angreb, så sejler 

sikkerheden og dermed arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. 

Vi kommer til at arbejde meget mere med IT-sikkerhed, to-faktor godkendelser og især 

uddannelse i IT-sikkerhed, hvis vi skal sikre de arbejdspladser vi arbejder på. 

…  

 

Og til dem, der synes, at jeg er blevet en paranoid sølvpapirshat, så er det bare jeres syn, der er 

dårligt. Det er ikke sølvpapir – man kan bare godt blive lidt gråhåret af at sidde i SAMDATA-

bestyrelsen. 

… 

Med de ord, så vil jeg runde min del af beretningen af. Den anden halvdel vil Jeppe Engell tage 

sig af. 

 

Dirigenterne gav herefter ordet til Jeppe 

Jeppe: 

SAMDATA netværkskonvent 2021 

 

Mange tak til formand Per for sin del af beretning, vi har som I nok kan regne ud, delt nogle 

emner imellem os. 

 

For en god ordens skyld: Jeg hedder Jeppe Engell og den daglige leder af SAMDATA\HK-

sekretariatet.  

 

Jeg vil i min del af den mundtlige beretning komme ind på følgende emner: 

 

• Efteruddannelse 

• Relation/tilhørsforhold 



• Virksomhedsforum i Digital Sikkerhed 

• Arbejdet ude i landet i uddannelsesudvalg 
 

Men først vil jeg gerne sige noget om den IT-politiske strategi. I 2 delegeretmøde perioder har vi 

store træk navigeret efter vores IT-politiske strategi.  

 

Den strategi I har på bordet, har Søren fra bestyrelsen og mig lavet om til mål og delmål, som 

har været rettesnoren for det arbejde jeg har lavet.  

 

Men i den periode vi lige har haft, har det været svært at fastholde strategiarbejde på samme 

niveau, det må vi forsøge at lære af og gøre bedre fremover.  

 

EFTERUDDANNELSE 

 

Jeg har brugt det meste af min tid jeg har haft ansvaret for SAMDATA på at forsøge at regne ud, 

hvorfor den mere formelle del af efteruddannelse ikke fungerer. 

 

Lad mig bare slå fast, at det findes der ikke et enkelt svar på, men hvis jeg skal opremse nogen af 

dem: 

 

• Efteruddannelse inden for IT blev ikke skabt på skuldrene af fakta 

• Den autodidakte del af IT-arbejdsmarkedet har været nogenlunde konstant 

• Realkompetence vurderinger har aldrig fungeret 

• Efteruddannelse bliver primært brugt som fastholdelse af medarbejdere 

• Tilbageløb af viden fra efteruddannelse er ikke eksisterende eller tilfældig 

• Læringsmiljøer på arbejdspladser er en undtagelse 

• Udbyderne af efteruddannelse har ingen kendskab eller kontakt til det lokale 
arbejdsmarked 

• Der findes ingen database med API adgang om efteruddannelse over AMU-niveau 

• Mindst halvdelen af alle ansatte IT-folk, både privat og offentlig har ikke en IT-
uddannelse og hvad de har af kompetencer, ved hverken arbejdsgivere eller andre noget 
som helst om 

• IT-Certificeringer er en konstant udgift uden noget beviselig effekt fra leverandørens side 

• Aktører inden for efteruddannelse samarbejder i begrænset omfang med hinanden og en 
enkelt institution kan blokere for beslutninger 

• Forskning fra egne og andres rækker inddrages ikke 



 

 

Det er meget vi kan gøre noget ved, men hvis jeg skal vise jer, hvad det allersværeste at ændre 

bliver, så har jeg forsøgt at gøre det med denne slide. 

 

Efteruddannelse er en rettighed, som vi fra fagforeningens side har kæmpet for i årevis: tiden til 

at tage den, økonomien til at betale den og udbuddet fra AMU til Masterniveau. 

 

Vi har i årevis talt om at efteruddannelse er for vigtig for din personlige udvikling, I har hørt 

efter og nu betragtes det som er personlig udvikling. 

 

Der er rift om IT-medarbejdere, så arbejdsgivere bruger efteruddannelse strategisk til at 

fastholde medarbejdere og de virkelig eftertragtede kan altid få det de vil have.  

 

Der er bare intet systematisk tilbageløb af viden fra det vi lærer på efteruddannelsen, vores 

output – vores opgaver bliver ikke delt, ikke læst og ikke diskuteret.  

Det er min påstand at den skjulte viden som der ligger i vores opgaver fra efteruddannelse, er 

nøglen til at skabe indsigt, viden og værktøjer til at gøre efteruddannelse og bringe vores 

kompetencer i spil på en måde som vil forandre efteruddannelse for altid. 

 

RELATION/TILHØRSFORHOLD 

 

Senere i dag, skal I høre det arbejde om fremtidens IT-fagforening, som Wilke har lavet en større 

undersøgelse af. 

 

Jeg har arbejdet sammen en gruppe af kolleger i HK/Privat, på at skabe data- og 

vidensgrundlaget til en kommende beslutning om hvad HK skal gøre for at blive den mest 

attraktive fagforening for IT-ansatte medlemmer. 

 

I forbindelse med det arbejde, læste jeg sidste år medlemstilfredshed undersøgelsen som 

Epinion laver HK, og så blev jeg en smule bekymret. 

 



I fritekst svarene giver virkelig mange IT-ansatte medlemmer udtryk for at de mangler et 

tilhørsforhold til HK. Flere af dem bruger stærke ord.  

 

Det er medlemmer som oplever og føler at deres TR og FTR ikke repræsenterer dem, og at de er 

marginaliseret som gruppe på arbejdspladsen.  

 

Det er IT-afdelinger hvor TR ikke kommer på besøg, for han/hun tror at IT-folk taler et andet 

sprog.  

 

Men det stopper ikke der.  

 

Mange medlemmer giver udtryk for at deres afdelinger ikke repræsenterer dem, ikke forstå dem 

og ikke kommunikerer til dem.  

 

Medlemmer som har uddannelser som medarbejdere i afdelinger tænker hører til i andre 

forbund. 

 

Medlemmer som har titler, fagområder og jobfunktioner som medarbejdere i HK ikke har hørt 

om. 

 

Jeg ved ikke om hvordan vi løser det, men jeg ved at det skal løses, hvis vi skal blive den mest 

attraktive fagforening for IT-ansatte. 

 

VIRKSOMHEDSFORUM I DIGITAL SIKKERHED 

 

SMV’ernes digitale sikkerhedsniveau kan styrkes  

• 40 pct. af de danske SMV’er har et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau i forhold til deres 

risikoprofil.  

 

• 24 pct. af de danske SMV’er anvendte ikke de to helt basale it-sikkerhedsforanstaltninger i 

2019: opdatering af styresystemer og backup af data. Det er samme niveau som i 2018. 



 

 • Selv blandt SMV’er, der arbejder med digitale teknologier (cloud, IoT og big dataanalyse), 

anvender 15 pct. ikke de to basale tiltag; opdatering af styresystemer og backup af data. 

 

Analysen viser også, at 28 pct. af SMV’erne har været forhindret i eller oplevet udfordringer med 
at anvende it-sikkerhedsløsninger.  

SMV’erne peger især på manglende it-kendskab og -kompetencer, manglende økonomiske 
ressourcer og usikkerhed om gevinsten ved at investere i digital sikkerhed.  

Heldigvis peger SMV’erne også på en række konkrete tiltag, der kan medvirke til at øge deres 
fokus på området, herunder enkle råd om it-sikkerhed, konkrete værktøjer samt løbende varsler 
om aktuelle trusler.  

BUM 

Da formanden for HK Privat spurgte om jeg ville varetage HK’s interesser i det forum 
erhvervsministeren nedsatte for at gøre noget ved IT-sikkerheden i SMV-segmentet, syntes jeg 
opgaven var gigantisk. 

300.000 virksomheder passer i regnskabslovens definition af SMV-virksomheder. 

300.000 fordelt på et utal af brancher, fra mikro til temmelig store virksomheder. 

IT-sikkerhed er en prioritet for SAMDATA, men det burde være en prioritet for hele HK.  

 
Arbejdet ude i landet i uddannelsesudvalg 

 

Alle Erhvervsakademier og Uddannelsescentre der uddanner Datamatiker, Multimediedesignere 

og deres overbygninger har udvalg med sammensat med de mange interessenter der findes i IT-

branchen, herunder de faglige organisationer.  

 

I Grenå, Århus, Esbjerg, Odense og København, forsøger jeg at bruge mine pladser ikke bare 

aktivt, men aktivistisk.  

 

Jeg har brugt IT-kvinderådets anbefalinger som løftestang til at diskutere hvordan 

erhvervsakademierne bliver mere attraktive for både kvinder og andre mænd. 

 



Jeg har brugt SAMDATA strategi i forhold til sårbare unge til diskutere hvordan 

erhvervsakademierne håndterer netop det. 

Men vi skal have fundet en måde bygge bro mellem jeres arbejdspladser og de studerende. Det 

går nemmest gennem praktikken, som er på 10 uger, uanset om man læser Datamatiker eller en 

overbygning. 

 

Flere af jeres arbejdspladser kan ikke konkurrere på lønnen, men I kan konkurrere på hvor 

meget mening jobbet giver, at I gør en forskel for mennesker. 

 

Apropos – den nyeste forskning fra ITU, viser at et fokus på mennesker i stedet for ting, gør IT-

Uddannelser mere attraktive for kvinder og andre mænd.  

 

Det samme gælder for HK – tak for ordet! 

 

 

 

Herefter suspenderede dirigenterne konventet og Simon Tøgern og Kim Jung gennemgik de 

vigtigste emner fra den analyse som HK Privat havde fået Wilke til at lave om fremtidens IT-

fagforening. 

Herefter startede temaet om grøn IT og der var oplæg fra: 

Trine Plambech – Alexendra Instituttet 

Michael Reiben – Massive.earth 

Peter Solow – Strømlin  

8. Debat om bestyrelsens beretning 

Som en del af den ny koncept foreslog bestyrelsen at debatten i første omgang flyttes ud i nogle 

mindre grupper. 

Vi har sammensat 3 gruppe, så blandet som muligt og fordelt bestyrelsens medlemmer ud på 

grupperne. 

Der vil stadig være mulighed for at sige noget fra talerstolen søndag.  

Det som er til debat er følgende: 

Den skriftlige og mundtlige beretning 



Wilke rapporten om Fremtidens IT 

Tema oplæggene om Grøn IT.  

Derefter sendte dirigenterne deltagerne ud i tre grupper og søndag morgen var der afrapportering 

fra grupperne: 

Gruppe 1: 

Gruppe 1 ønskede mere information om muligheden for at danne netværk og SAMDATA\HK’s 

podcast DataSnak.  

Gruppe 1 ønskede også flere kurser, hvor man tog hensyn til at medlemmer ikke skulle køre så 

langt.  

Derudover syntes gruppen at Grøn IT var et oplagt strategi punkt for SAMDATA\HK og noget som 

skulle ud på IT uddannelserne.  

Gruppen ønskede et større fokus på at organisere de studerende.  

Gruppen syntes at lønforsikring var et argument der skulle bruges i organiseringsarbejdet.  

Gruppen ønskede et større fokus på efteruddannelse til Datamatikere.  

Gruppe 2: 

Ønskede et større fokus på hjemmearbejdspladser og at SAMDATA\HK gjorde det muligt at mødes 

lokalt.  

Gruppen ønskede at SAMDATA\HK skulle fokusere på lønforsikring og sundhedsordninger.  

Gruppen ønskede at der skulle arbejde for flere unge i bestyrelsen.  

Gruppen ønskede at SAMDATA\HK arbejder for kurser i bæredygtig programmering.  

Gruppe 3: 

Gruppe 3: 

• Forslag om en pamflet/postkort generator, evt med mulighed for det samme virtuelt 
o Ideen går ud på at materiale findes i en DB som moduler man så man selv kan 

vælge hvilke elementer man vil have med og derefter printe lokalt/centralt i mindre 
batches målrettet ens klub/virksomhed/sektor osv. 

o Fx, lønforsikring, prissammenligning osv. 

• Efter-/videreuddannelse 
o Fokus på grædsrodsbevægelser 
o Oprette nye kurser i SAMDA/HK regi som pilot og så udbrede dem til 

uddannelserne 
▪ Grønne uddannelser, inden for IT Drift og Udvikling 
▪ AI/Robotics 



o Fokus på metode til tilbageløb(brug) af uddannelserne i hverdagen, enten på egen 
arbejdsplads eller fx som sporskifte 

▪ Fx som studieklar forberede en til uddannelse men med fokus på hvordan 
den bruges bagefter 

• Samdata på dagsorden i HK i forbund/sektor/afdeling 
Når det lugter af IT skal man tænke samdata overalt i HK 

o Blandt medarbejder 
o Blandt medlemmer 
o Blandt politikere 

• Samdatas synlighed og indflydelse 
o Politisk og strategisk 
o På uddannelsesområdet 
o Til messer osv 

 

9. Godkendelse af udtalelser 

Der er ikke kommet nogen forslag til udtalelser, men bestyrelsen fik bemyndigelse til at godkende 

en udtalelse om Grøn IT.  

10. Vedtægtsændringer 

Der er indkommet 3 forslag til vedtægtsændringer, ordet gives til Jeppe 

Jeppe: 

Forslag 1: 

Vedtægtsændringer er ikke noget man gør hver dag, men da bestyrelsen alligevel skulle skrive det 

forslag som I ser som nummer 3, læste vi vores vedtægter igennem for at se om noget trængte til 

en opdatering. 

Det må man sige der var. 

Vi kunne se at både vores formål paragraf og hvem vi optager som medlem, ikke flugtede med den 

opfattelse vi havde af os selv og den strategi vi følger. 

Dirigent: 

En delegeret havde et forståelsesspørgsmål og efterfølgende blev forslag 1 godkendt. 

Forslag 2: 

Jeppe meddelte på vegne af bestyrelsen af forslag 2 blev trukket fordi bestyrelsen af dirigenterne 

var blevet gjort opmærksom på at forslaget krævede en ændring af HK’s love.  

Dirigenten: 

Ingen ønskede at opretholde forslag, som dermed er trukket. 

Forslag 3: 



Jeppe forklarede at forslag 3 var lig med det som SAMDATA\HK havde fået dispensation til af HK’s 

hovedbestyrelse og ville ændre måden man indkalder og vælger delegerede på fremover.  

Dirigent: 

Ingen ønskede ordet og forslaget blev efterfølgende vedtaget.  

11. Indkomne Forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag 

12. Valg af: 

a. Formand 

b. Næstformand 

c. 2. næstformand 

d. Bestyrelse 

e. Suppleanter 

A: 

Jens Rastrup indstillede på vegne af bestyrelsen af Per Nedergaard Nielsen formand for 

bestyrelsen. 

Dirigenten konstarede efter at have spurgt om der var andre kandidater at Per blev valgt uden 

modkandidater.  

B+C: 

Jakob L. Halldorsson – Hovedstaden/STAT og Jan Borup Coyle – MIDT/PRIVAT var de eneste 

kandidater, der gennemførtes en skriftlig valghandling på opfordring fra salen. 

Jacob blev 1. næstformand og Jan Borup Coyle 2. næstformand 

D: 

Følgende blev valgt til bestyrelsen.  

Henrik Sohl – Sydjylland – Kommunal 

Christian Kragh – Stat Hovedstaden 

Henrik Harder Olsen – Østjylland – Privat 

Flemming Uldall – Østjylland – Privat 

Susanne H – Sjælland – Privat 

Bettina Bornø – Hovedstaden - Stat 

Jens Rastrup Andersen – Hovedstaden – Kommunal 

Hanne Møller – Hovedstaden - Privat 



Valg til observatørpost som studerende: 

Bjarke Arnved 

E: 

Som suppleanter blev følgende i rækkefølge valgt: 

Morten Tillisch – Stat Hovedstaden 

Alda Olavsstorvu Dam – Stat Hovedstaden 

Knud Dahn – Stat Hovedstaden 

Jonas Damgaard – stat Hovedstaden 

Lars Mortensen – Stat Hovedstaden 

 

13. Næste delegeretmøde 

23/24 November 2024 

14. Eventuelt 

Knud Dahn opfordrede alle til at lytte og bruge podcasten DataSnak i promoveringen af 

SAMDATA\HK. 

På vegne af bestyrelsen takkede Per dirigenterne. 

Jeppe og Per takkede Ann-Karin og Søren som valgte ikke at genopstille til bestyrelsen for deres 

arbejde i bestyrelsen.  

 

Således opfattet 

Jeppe Engell  


