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Hvad var det bedste, der skete i jeres klub i 2022? 

Vores fælles KMD-klubkonference i marts 2022. 

 

Hvad kunne I godt have været foruden? 

Corona. 

 

Hvad vil du huske 2022 for som tillidsrepræsentant? 

At vi igen kan mødes fysisk, det gør jobbet som tillidsrepræsentant nemmere. 

 

Hvad var det vigtigste, I lærte i klubben i 2022? 

At klubberne i KMD fik et rigtig godt samarbejde i gang sammen med de faglige konsulenter og organisere i 

HK. 

 

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2022 

Året der gik 

Efter generalforsamlingen 2021, hvor vi igen kunne mødes fysisk, var en af vores første aktiviteter uddeling 

af julekalender. Desværre var der en del, som ikke hentede den. Selv om KMD igen blev delvist lukket på 

grund af den nye variant af Covid-19, var det stadig muligt at få fat i julekalenderen via 

bestyrelsesmedlemmerne. I februar 2022 åbnede KMD igen op for alle. Efter genåbningen er KMD-Life slået 

igennem, og mange arbejder hjemme fast et par dage om ugen. 

I marts mødtes alle fire HK-klubber i KMD i Nyborg til en klubkonference. På konferencen fik vi i samarbejde 

med vores faglige HK-konsulenter udarbejdet flere foldere, som er vedlagt beretningen.  Disse foldere skal 

via jer medlemmer ud til mulige medlemmer, I kender jeres kollegaer bedre end os. På denne konference, 

blev vi også enige om at oprette en Yammer-gruppe for alle medlemmerne i KMD, så vi kan give jer nyttige 

informationer fra bestyrelserne og HK. 

Den 1. marts 2023 skal vi have en ny overenskomst, så i april 2022 begyndte vi indsamlingen af ønsker til de 

kommende overenskomstforhandlinger. I IT-landsoverenskomsten er der ikke en lønskala, så flere ønsker 

mere på fritvalgskontoen, da det for mange er den eneste lønstigning, de får. Der er også ønske om mere i 

pension. 



Den 2. maj 2022 afholdt vi banko med fine præmier, desværre deltog der ikke så mange. I 2023 vil vi igen 

prøve at afholde banko, forhåbentlig med en del flere deltagere. 

I juli og august fik vi overført en sælger og en tester fra individuel kontrakt til en kontrakt under IT-

overenskomsten. 

Det var meningen, at klubben ville holde et julearrangement, men det har vi udskudt til et arrangement i 

2023, da det ville ligge for tæt på generalforsamlingen 2022. 

Opsigelser 

Efter et godt regnskabsår, hvor vi fik KMD-bonus på 10.000 kr., så viste sammenlægningen af DTS og TSP 

desværre, at økonomien ikke er så god i alle afdelinger. Derfor blev der gennemført en mindre 

opsigelsesrunde i slutningen af april. Da det ikke var nok til at rette op på økonomien, kom der en mindre 

runde i september igen. Desværre har KMD ikke ønsket at oplyse hvor mange der er blevet opsagt, med 

henvisning til GDPR.  

Arbejdsmiljø 

I Ballerup har vi siden årsskiftet 2020/2021 kun været 3 arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), en i KBN, en i 

KBS og en i printcentret. I december er der valg af AMR i hele KMD. Hvordan sammensætningen bliver, når 

KMB bliver samlet i KBS, ved vi ikke endnu. Vi håber, at der stadig vil være 3 AMR i Ballerup. 

Den 18. september var der Årsmøde i AMO, og her var det ”støj”, som blev valgt som det kommende års 

fokus på landsplan. Jeg vil dog også sætte det psykiske arbejdsmiljø på Ballerups agenda, for det næste år, 

for desværre har vi set flere eksempler på dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

KMD 50 år jubilæum 

Den 27. januar 2022 var den officielle jubilæumsdag. Og den 8. oktober 2022 blev der holdt en stor fest for 

hele KMD-gruppen. Jeg har kun hørt godt om denne fest. Desværre har denne fest også betydet, at både 

sommerfesten og julefrokosten i år er aflyst. Det har KMD også meldt ud via RSU/AMO og den lokale 

værtschef på Yammer, men det har mange desværre overset. Til gengæld afholdes der er en udvidet 

fredagsbar den 16. december, hvor også dette års julegave udleveres. 

Der er flere, som har spurgt til, om det ikke havde været bedre at aflyse festen, set i lyset af økonomien. 

Men pengene var allerede afsat i sidste regnskabsår, og de fleste aftaler omkring festen, var også indgået i 

starten af året, så en aflysning ville også blive dyr. 

HK 

Den 1. og 2. september 2022 afholdt HK Privat TR-træf i Kolding, hvor de lidt over 14.000 indsamlede 

ønsker til IT-overenskomsten (OK23) blev behandlet. Ikke overraskende blev det ønsket om mere i løn, 

fritvalg og pension, der er prioriteret højt til forhandlingerne, som starter lige efter nytår. 

Lige nu er HK Privat i gang med at indsamle lønoplysningerne til dette års lønstatistik. I år det endnu 

vigtigere at få samlet så mange lønoplysninger som muligt, da de ud over selve lønstatistikken, også skal 

bruges i forbindelse med OK23. 

 


