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Farlige dyr på 
generalforsamlingen
Hvis du er en af dem, der læser bladet 
bagfra, så har du måske allerede opda-
get, at vi på vores generalforsamling den 
5. marts får besøg af Sebastian Klein.

Dén Sebastian Klein, ja. Ham som er 
berømt for en lang række børnebøger 
og -programmer om dyr, men også 
kendt som en stærk stemme i debat-
ten om naturpleje og biodiversitet. 
Og som senest har underholdt voksne 
i tv-programmet Stormester.

Jeg kan sagtens forstå, hvis nogle un-
drer sig en smule over, hvordan Seba-
stian Klein passer ind på en HK-gene-
ralforsamling. Men han passer faktisk 
helt perfekt. Vi anstrenger os nemlig 
hvert år for, at vores generalforsamling 
skal være attraktiv for de fleste.

Vi lægger ud med en hyggelig brunch 
og afholder generalforsamlingen en 
lørdag, hvor flest har mulighed for at 
deltage. Vi har drøftelser ved bordene, 
opfordrer folk til at medbringe familien 
og sørger for aktivering af børnene. Og 
i år slutter vi så af med Sebastian Klein.

Jeg er overbevist om, at jo bedre 
vi kender vores medlemmer, jo 
bedre en fagforening kan vi være. 
Men det kræver, at vi tilbringer 
en smule tid sammen. Taler 
lidt med sidemanden, lytter 
til hinanden. Som vi gør på 
vores generalforsamling.

Har du ikke været med 
før, så håber jeg, du vil 
overveje at give det 
en chance i år. Det er 
hyggeligt, og det er 
det fællesskab, som 
i bund og grund er 
DIN fagforening.
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HK it, medie 
& industri 
Hovedstaden 
– kort fortalt
Vores medlemmer arbejder på virk-
somheder, der ligger i en af de 29 
kommuner i hoved stadsregionen. 
Medlemmerne er ansat i industri-
virksomheder, herunder i medici-
nalindustrien, på it-virksomheder og 
 inden for den grafiske branche – fra 
reklame- og webbureauer til trykke-
rier. Fagforeningen har ud over den 
valgte formand, Peter Jacques Jen-
sen, 26 medarbejdere, som er klar til 
at bistå medlemmerne med råd og 
juridisk hjælp.
Find afdelingens med arbejdere på
www.imi.hk.dk

Tryksag
5041-0806
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Jeg er overbevist om, 
at jo bedre vi kender 
vores medlemmer, 

jo bedre en fagforening 
kan vi være

Peter Jacques Jensen
peter.jacques.jensen@hk.dk
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»Jeg synes altid, 
man går derfra 

med en følelse af 
at være blevet en 
lille smule større.«

Netværksdeltager My Buemann er 
begejstret for arrangementerne 

i netværket Ladies, Wine & Design
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KORT & GODT

Denne fejl går igen på 
mange lønsedler
HK it, medie & industri Hovedstaden behandler flere sager, hvor arbejdsgiver ikke har beregnet pension af 
ferietillæg på lønsedlen. Her er, hvad du skal være opmærksom på

På én virksomhed har medarbejderne 
netop fået efterreguleret otte års pen-
sion af ferietillæg + 2 % i rente. På en an-
den virksomhed opdagede tillidsrepræ-
sentanten for nylig, at der ikke er blevet 
afregnet pension af feriepenge siden 
overgangen til den nye ferielov i 2019.

– Det er tydeligt, at der flere steder er 
sket fejl i indbetalingen af pension til fe-
rietillæg i forbindelse med, at vi fik den 
nye ferielov og skiftede feriesystem, si-
ger faglig konsulent Pia Weber fra HK it, 
medie & industri Hovedstaden.

– Det er en god idé at tjekke sine se-
neste lønsedler for de måneder, hvor 
man har fået udbetalt det særlige fe-
rietillæg. Det vil sige dine lønsedler 
for august og maj. Her skal det gerne 
fremgå, at der også er blevet indbetalt 
pension af ferietillægget.

Har du svært ved at afkode, om der er 

betalt pension af dit ferietillæg eller ej, 
kan du spørge din tillidsrepræsentant 
om hjælp. Har du ikke en tillidsrepræ-
sentant, er du meget velkommen til 
at sende dine lønsedler for august og 
maj til imi@hk.dk, så vil HK it, medie & 
industri Hovedstaden gennemgå dem 
for dig.

HUSK OGSÅ DE INDEFROSNE
Flere arbejdsgivere har også glemt at af-
regne pension af de feriepenge, vi alle 
fik indefrosset i forbindelse med over-
gangen til den nye ferielov.

Uanset om du fik dem udbetalt el-
ler stadig har dem indefrosset, har 
du under en række af HK’s landsove-
renskomster krav på pensionsbidrag 
af beløbet. Det gælder blandt andet, 
hvis du er omfattet af Industriens 
Funktionæroverenskomst, Emballage-

overenskomsten med DI, IT-overens-
komsten med Dansk Erhverv, Den 
grafiske timelønsoverenskomst, Funk-
tionæroverenskomst for Handel, Viden 
og Service med Dansk Erhverv samt 
Digitalprint- og Serigrafoverenskom-
sten med Grakom.

Du kan altid se din overenskomst på 
mithk.dk.

HK har desuden lavet en beregner, 
du kan bruge til at finde ud af, om du 
har fået pension af dine indefrosne fe-
riepenge. Den kræver, at du finder et 
års lønsedler frem, men det kan sagtens 
være umagen værd, siger Pia Weber:

– Vi taler typisk om 3.-4.000 kr., så det 
er jo ikke småpenge.

Find beregneren på hk.dk/
indefrosneferiepenge

Ifølge faglig konsulent Pia Weber er det 
særligt efter overgangen til den nye 

ferielov, at det glipper med at afregne 
pension af medarbejdernes ferietillæg.
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HAR DU OPDATERET 
DIT TELEFONNUMMER 
OG DIN ARBEJDS
PLADS?

 � I forbindelse med overenskomstfor-
handlingerne er det meget vigtigt, at du 
har registreret korrekt adresse, telefon-
nummer og arbejdsplads i HK’s med-
lemssystem.

DET SKAL DU BRUGE
Din HK-adgangskode, MitID eller 

NemID.

SÅDAN GØR DU
Log på mithk.dk, og opdater dine data 

under »Dine informationer«.

DERFOR ER DET VIGTIGT
Hvis din arbejdsplads bliver udtaget 

til konflikt, tager HK direkte kontakt til 
dig. Desuden sikrer korrekte kontakt-
oplysninger, at du får det korrekte link 

til urafstemningen.

LARS MADSEN ARKIV/MORTEN RODE

Det hittede på Facebook
Et opslag i november om danske virksomheders profit var særdeles populært 
blandt HK it, medie & industri Hovedstadens følgere. Opslaget handlede 
om det faktum, at danske virksomheders gennemsnitlige profit er mere end 
3-doblet siden 2000. Det viser tal fra De Økonomiske Råd – og det er bare et 
af flere nøgletal, vi i HK synes, det er relevant at tage med i OK23-overens-
komstforhandlingerne.

FACEBOOK.COM/ 
IMIHOVEDSTADEN

WWW.IMI.HK.DK 
IMI@HK.DK

LINKEDIN.COM/COMPANY/ 
IMIHOVEDSTADEN

@IMIHOVEDSTADEN 
#HKIMI
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HK med til OK23start
 � Onsdag den 4. januar var ikke blot 

det mest regnfulde januardøgn i dansk 
vejrhistorie, men også dagen for den of-
ficielle start på OK23-overenskomstfor-
handlingerne.

HK it, medie & industri Hovedstaden 
havde selvfølgelig taget fanen med en 
tur i formiddagsregnen for at klappe 
forhandlerne ind i Industriens Hus i Kø-
benhavn.

Hvordan forhandlingerne ender imøde-
ses i år med ekstra stor spænding. På 
den ene side oplever danske lønmod-
tagere et kæmpe fald i deres realløn og 
er oven i hatten blevet frataget en hellig-
dag. På den anden side peger arbejds-
giverne på den usikre verdenssituation 
og opfordrer til mådehold. Risikoen for 
konflikt anses af arbejdsmarkedsfor-
skere for at være den største i mange år.
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LARS MADSEN

CARSTEN SNEJBJERG

Fra specialklasse til 
særklasse
Mediegrafikerelev Benjamin Pay løb med hæderen, da HK it, medie & industri Hovedstaden 
i november kårede årets elev 2022

D e fleste kan lide at tegne som barn, men 
for nogle bliver barndomstegningerne be-
gyndelsen på en rød tråd i livet.

Sådan er det for Benjamin Pay, som til-
bragte lidt flere barndomstimer end gennemsnittet 
med en farveblyant i hånden. På papiret foran ham 
var det især Pokémoner og figurer fra det japanske 
Mangaunivers, der blomstrede frem.

En overgang troede Benjamin, at han måske skulle 
være fotograf, men interessen for design var i sidste 
ende den stærkeste. Og det er den, der i slutningen af 
2022 førte til, at Benjamin med et 12-tal kunne afslutte 
sin uddannelse som mediegrafiker efter at have været 
elev på kommunikationsbureauet Wonderfuel.

– Jeg tog uddannelsen med noget nervøsitet 
i forhold til, om jeg kunne klare den, fortæller Ben-
jamin.

– Den er min første reelle uddannelse, hvor jeg ikke har 
gået i specialklasse.

BEVIS PÅ DET MODSATTE
Benjamin hentyder til, at han har autisme. En diagnose 
han i mange år kæmpede med at acceptere som en 
del af ham selv, men som han i dag gerne vil tale åbent 
om. Ikke mindst ønsker han at være med til at ned-
bryde tabuet om, at autisme nødvendigvis skal være 
en begrænsning i arbejdslivet.

– Jeg er et menneske, der rigtig godt kan lide rutiner, 
og jeg tror, min autisme er medvirkende til, at jeg er 
god til at sætte mig og koncentrere mig 100 pct. om 
en opgave. Jeg har før fået fortalt, at folk med autisme 
ikke er særlig kreative, og der synes jeg selv, at jeg er et 
meget godt bevis på det modsatte, siger han.

Benjamins chef, Anne Vagner, der indstillede ham 

Benjamin 
har bearbejdet 

forsiden til dette blad. 
Find den originale forside 
og Benjamins tanker bag 

bearbejdningen på 
side 18.

»Det betyder meget for mig, 
at min chef indstillede mig. 

Det er et kæmpe klap på 
skulderen,« siger Benjamin.
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som årets elev, nævnte også autismen 
i sin indstilling. »Benjamin har en diag-
nose«, skriver hun. »Alligevel er han 
stort set mødt op hver dag med ja-hat-
ten på og har kastet sig over alle typer 
af opgaver med stort engagement«. 
Og så nævner hun hans hobby: Ben-
jamin designer også pladecovers i sin 
fritid »og blev blandt andet vist på Lady 
Gaga’s Instagram ifm. en konkurrence«.

DRØMMEN LEVER STADIG
Det har været Benjamins hobby at de-
signe pladecovers siden 2009, og han 
ser selv hobbyen som startpunktet for 
sin rejse som designer.

– Jeg lyttede rigtig meget til musik 
og syntes ikke altid, coveret på cd’en 
stemte overens med det, jeg følte i mu-
sikken, forklarer han.

– Andre gange var et coverbillede 
bare så fedt, at jeg fik lyst til at lege 
med det.

Nu om dage bliver det dog ikke til så 
mange pladecovers som tidligere, om 
end Benjamin prøver at få lavet et om 
måneden. Mediegrafikeruddannelsen 
har fyldt meget, og pr. 1. januar 2023 
blev den vekslet til et fuldtidsjob på 
Wonderfuel, hvor han er meget glad for 
at kunne fortsætte.

– Vi er et lille sted med fire ansatte, så 
man får virkelig lov til at prøve en masse 
forskellige ting. I begyndelsen kunne 
jeg primært Photoshop og Illustrator, 
i dag kan jeg hele Adobe-pakken plus 
et par programmer mere. Jeg glæder 
mig til at lære mere motion graphics, 
som fylder rigtig meget efterhånden, 
siger Benjamin.

Han har endnu ikke opnået at lave et 
trykt pladecover, men freelance har han 
lavet flere covers til mindre kendte mu-
sikere, som bliver spillet på streaming-
tjenester. Drømmen om en dag at lave 
et ægte, trykt cover lever dog i bedste 
velgående:

– Det ville jeg elske, jeg har tænkt på 
det rigtig mange gange, smiler han. 

Følg Benjamins arbejde på 
Instagramkontoen benikaridesigns eller 
behance.net/benikari47e48a

LADY GAGA – RAIN ON ME 
PLAKAT
Denne plakat lavede jeg tilbage 
i 2020, da Lady Gaga samarbej-
dede med Adobe. Hun invite-
rede fans til at designe et visual 
inspireret af hendes nye single. 
Jeg var så heldig, at plakaten 
endte på hendes Instagram, hvil-
ket var et virkelig stort øjeblik. 
Selve plakaten udtrykker faktisk 
min stil ret præcist. Smæk på far-
verne, et maksimalistisk udtryk 
og rigeligt med sci-fi-inspiration.

Få historien bag 3 af 
Benjamins designs

DUA LIPA – FUTURE 
NOSTALGIA PLADECOVER
Et af mine seneste værker, som 
tager stor inspiration fra 80’erne, 
da albummet også leger meget 
med denne tidsperiode. For ny-
lig er jeg begyndt at inkorporere 
flere vektorelementer i mine pla-
decovers, da jeg synes, det tilfø-
jer noget dynamik.

NORDVEST BYPLAKAT
Jeg har også en stor forkærlig-
hed for at illustrere – specielt 
byplakater. Jeg er oprindelig fra 
Valby, men har boet i Nordvest 
i snart 10 år nu, og jeg synes, 
det er en fantastisk og meget 
mangfoldig bydel. Her har jeg 
illustreret nogle af de bygninger 
som har betydet meget for mig. 
Blandt andet Grundtvigs Kirke, 
Dansekapellet, Café Fuglere-
den og selvfølgelig Wonderfuels 
kontor.

Nordvest

Den samme, 
gode smag du 

kender!

Café 
Fuglereden
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»Man bliver smittet af 
at arbejde her«
Marie Bardino er indkøber på Krüger, der som en af ganske få virksomheder i Danmark er cer-
tificeret i forhold til FN’s verdensmål. Virksomhedens grønne tankegang har smittet af i Maries 
måde at arbejde på og gennemsyrer i stigende grad også hendes privatliv

R undt om på kontorgangene hos Krüger i Sø-
borg står sort/hvide affaldssorterings-øer og 
gaber mod loftet med deres runde og tre-
kantede munde. Runde indkasthuller til hen-

holdsvis metal og plastik, trekantede til glas og til pant.
Andre steder kan man sortere sit papir, og efter fro-

kosten gør medarbejderne en dyd ud af omhyggeligt 
at skrabe deres madrester i skraldespanden til orga-
nisk affald. Indholdet hjemtages rutinemæssigt af et 
par kolleger, som holder høns.

– Vi er meget grønne herinde, fastslår indkøber og 
HK-tillidsrepræsentant Marie Bardino, mens hun viser 
rundt.

Bortset fra den bredspektrede affaldssortering er 
det dog umiddelbart svært at se med det blotte øje, 
at vi er på en af landets mest bæredygtige virksomhe-
der. Men vandrensningsspecialisten Krüger er en af 
ganske få herhjemme, der kan prale af at være certifi-
ceret i forhold til FN’s 17 verdensmål, og kradser man 
i overfladen, åbenbarer de grønne tiltag sig hurtigt.

– Vi har fået installeret bevægelsessensorer til lyset 
og strømbesparende lyskilder, fået sat timer på vores 
varme og etableret varmegenvinding, vi har udvidet 
vores affaldssortering, vi kører med »tøm buffeten« 
for at stoppe madspild, og vores direktører og mon-
tører kører i elbil, remser Marie op.

FISK I ØRKENEN
Den sjældne verdensmålcertificering går dog på virk-
somhedens produkter og arbejdsmetoder. Krüger ar-
bejder bredt inden for levering af bæredygtige løsnin-
ger til at rense og genanvende vand og har tænkt FN’s 
verdensmål ind i alle sine arbejdsområder med særlig 
vægt på enkelte udvalgte mål.

At det ene er »Drikkevand og sanitet« ligger lige til 
højrebenet, som Marie siger, da hun har serveret kaffe 
for os i kopper prydet med FN’s officielle verdensmål-
grafikker.

– At »Sult« er et af de andre kan være lidt mere over-
raskende, fortsætter hun.

– Men faktisk producerer vi landbaserede fiske-

farme, som jo afhjælper sult. De arabiske lande er 
meget interesserede i dem, fordi vandet i farmene 
kan genanvendes, så der stort set ikke er noget vand-
tab ved dem. I princippet kan du placere en fiskefarm 
midt ude i ørkenen.

Det er sådan et projekt, der gør Marie stolt over at 
være på en arbejdsplads med bæredygtighed i høj-
sædet. Et andet er de relativt kompakte vandbehand-
lingsanlæg, Krüger har leveret til en række grønland-
ske bygder.

– På den måde får de rent drikkevand. Det synes jeg 
giver enormt meget mening, siger hun.

KLIPKLAPPERE FREMMER 
AFFALDSSORTERING
Inspireret af sin arbejdsplads har Marie taget HK’s 
»Grøn Forandringsagent«-uddannelse for at blive klo-
gere på, hvordan hun selv kan være med til at drive den 
grønne omstilling. I virkeligheden havde hun håbet på 
at vende tilbage med gode idéer til, hvordan Krüger 
kan bliver endnu grønnere, men virksomheden er alle-
rede så langt, at der ikke var meget tilbage at finde på.

– Men jeg har da foreslået en kødfri dag i kantinen, 
siger Marie.

I stedet har Grøn Forandringsagent-uddannelsen haft 
størst effekt på hendes private adfærd.

– Førhen sorterede jeg plastik, fordi det var noget, 
kommunen dikterede. Af og til fik jeg nok ikke lige 
sorteret tingene ordentligt. Men dét gør jeg nu, hvor 
jeg er blevet bevidst om, hvor slemt det kan gå, hvis 
vi ikke alle gør en indsats. Jeg har faktisk købt et par 
klipklappere for at gøre det nemmere lige at smutte 
ud at sortere affaldet.

At der så også indgår plast i de klipklappere, griner 
vi lidt ad. Det er på mange måder en balancegang at 
være klimabevidst. Men Marie fortsætter:

– Jeg har også indført to kødfrie dage derhjemme. 
Min mand er ikke helt med på den, så det kommer ikke 
altid til at holde, men nu prøver vi. Jeg kan godt lide 
tøj, men har jo fundet ud af, at tøjproduktionen er no-
get værre svineri. Så nu går jeg efter bedre kvalitet og 

LARS MADSEN

MARK KNUDSEN
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efter genbrugstøj, hvilket jeg ikke har 
gjort før. Jeg har for eksempel lige købt 
en brugt læderjakke og er blevet over-
rasket over, hvor meget genbrugstøj der 
faktisk er rimelig fedt.

CHEF LAGDE SIG FLADT NED
Maries måske mest vidtrækkende be-
slutning er kun at købe varer fra Europa.

– Det er også ud fra det princip om, at 
det er fuldstændig åndssvagt at trans-
portere varer til Danmark fra den anden 
ende af verden, siger hun.

På den konto er hendes amerikanske 
yndlingsmascara gennem 20 år ble-
vet udskiftet med en, der produceres 
i Nordsjælland.

– Så jeg går meget aktivt efter det, 
fastslår hun og fortæller, at hun også 
har taget princippet med sig ind i sit 
job som indkøber.

– I dag kunne jeg aldrig finde på at 
indkøbe en ståltank i Kina, selv om det 
er et lavprisområde, fordi det miljømæs-
sigt er fuldstændig uansvarligt. Min 
overordnede, som sidder i vores franske 
hovedkvarter i Paris, spurgte på et tids-
punkt, hvorfor jeg havde købt ståltanke 
til et spildevandsprojekt i Polen hos en 
producent i Portugal og ikke i Kina. Så 
skrev jeg tilbage, at det var på grund af 
transporten, og hvis vi som virksomhed 
bryster os af at være grønne, så skal jeg 
ikke købe tingene i Kina. Og så svarede 
han: Du har fuldstændig ret, jeg lægger 
mig fladt ned. 

SÅDAN BLIVER DU GRØN 
FORANDRING SAGENT

Viden om bæredygtighed er en vigtig kompetence i fremtiden. 
HK har allerede uddannet mere end 500 grønne forandrings-
agenter med stor succes. Og vi fortsætter i 2023.

Som noget nyt er det også blevet muligt at tage en overbyg-
ning til det grundlæggende kursus.

For flere detaljer og tilmelding: www.hk.dk/groen_forandrings-
agent

Marie Bardino er i stigende grad 
blevet grøn derhjemme – blandt 
andet med ugentlige kødfrie 
dage og langt mere konsekvent 
affaldssortering.

IMI-BLADET 9
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LARS MADSEN EKS-SKOLENS

Guide Hold varmen 
på kontoret

Fødderne
Du kommer hurtigere til at fryse, hvis dine fødder 
er kolde. Samtidig er hænder og fødder typisk 
de kropsdele, der hurtigst bliver kolde, så uld-
sokker eller en isolerende termosål i skoen er en 
god idé. Du kan også bruge et vippebræt eller 
en fodskammel til at holde fødderne væk fra 
gulvet – vippebrættet er ekstra godt, fordi du får 
bevæget fødderne. Skift gerne arbejdsstilling nu 
og da, og undgå at sidde med korslagte ben, da 
det mindsker blodtilførslen til fødderne.

Tøjet
Det er ikke raketvidenskab, at man skal klæde 
sig varmt, hvis det er koldt. Men du kan gøre det 
mere eller mindre smart. Flere lag løst tøj fun-
gerer bedst, fordi luften mellem lagene er med til 
at isolere mod kulden. Et tæppe om benene eller 
et sjal over skuldrene kan også hjælpe dig med 
at holde varmen. Med flere lag tøj er det samti-
dig nemmere at tilpasse sig, hvis det ender med 
at blive for varmt. Husk også at klæde dig varmt, 
inden du bliver kold, da det er lettere at holde var-
men end at varme en kold krop op.

Hænderne
Sidder man i længere tid ved computeren, kan 
temperaturen i underarme, håndled og hænder 
falde på grund af forringet blodomløb. Et lavprak-
tisk trick er at benytte håndledsvarmere. Men ge-
nerelt kan det anbefales at holde hyppige korte 
pauser og få rørt sig for at få gang i blodomløbet.

Hævesænkefunktionen
Har dit skrivebord hævesænkefunktion, så brug den ekstra flittigt 
i den kolde tid for at få gang i blodomløbet. Du bruger mere 
energi og får derfor mere varme i kroppen ved at stå end ved at 
sidde, men det optimale er at variere din arbejdsstilling løbende.

Pauser
Hold korte pauser, eksempelvis en gang 
i timen, hvor du rejser dig og går lidt 
rundt, vipper med fødderne, svinger ar-
mene etc. for at sætte fut i blodomløbet.
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Ifølge Arbejdstilsynet bør temperaturen ved 
stillesiddende arbejde under normale klima- 

og arbejdsforhold ikke komme under 18 °C. Den skal normalt 
holdes på 20-22 °C og må ikke overstige 25 °C.

Fryser du pga. temperatursænkning, skal din arbejdsgiver se 
på, om det er muligt at indføre forebyggende foranstaltninger.

Træk og kulde
Sidder du ud til en kold gang, så luk døren og hold varmen inde. 
Trækker det fra vinduet, så prøv at flytte rundt, så du i videst 
muligt omfang undgår at sidde i kulde og træk. Udluftning er 
vigtigere end normalt, fordi den kolde luft er dårligere til at 
holde på vand og dermed øger risikoen for fugtproblemer. Men 
hold udluftningen på 5 minutter med godt gennemtræk.

3 tips til at få 
varme i hænderne

1 Gnid håndfladerne mod hinanden: 
Gnid skiftevis frem og tilbage og med 

cirkelbevægelser. Gnid dernæst først den 
ene og så den anden håndryg med hånd-
fladen. Gentag, til du mærker en varmende 
effekt af den øgede blodtilstrømning til 
hænderne.

2 Lav håndøvelser: Løsn håndleddene, 
og bevæg dine hænder i cirkler. Knyt 

næverne, slip og stræk fingrene. Gentag 
skiftevis med tommelfingeren inde i næven 
og udenpå.

3 Rør dig! Få blodet til at pumpe i hele 
kroppen, så når det også ud i de 

kolde fingre. Lav øvelser på kontoret eller 
tag et par ture på trappen for at få gang 
i systemet.

Varme drikke
Varme drikke er med til at give varme i kroppen. 
Du skal dog ikke regne med nogen længere-
varende effekt, men følelsen af at drikke noget 
varmt er meget behagelig, når man fryser.
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HK’eren Harley 
står bag super 
populært 
netværk for 
kreative 
kvinder
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HK-medlemmet Harley Nanfeld Foged har med stor succes startet et netværk op, der skal 
styrke og inspirere kvinder i den kreative branche

H arley Nanfeld Foged havde aldrig hørt om 
Ladies, Wine & Design, før en veninde for-
talte hende om det. Men konceptet bag 
det verdensomspændende netværk, hvis 

mission er at styrke kvinder i den kreative branche, klin-
gede med det samme helt rigtigt i hendes ører.

– Jeg havde længe ledt efter et sted, hvor jeg kunne 
lægge mine kræfter, for jeg brænder for kvindelige 
kreative og for at være med til at skabe sammenhold 
mellem os, forklarer hun.

Harley er selv grafisk designer af uddannelse og 
medlem af HK it, medie & industri Hovedstaden. Vi 
møder hende en dag i november over en kop kaffe på 
det strategiske designbureau 1508 på Christianshavn. 
Her har hun tidligere været fastansat, og sidenhen har 
hun freelancet for bureauet.

– Jeg er meget interesseret i, hvordan man bliver 
inspireret, og hvad det er, der igangsætter lysten til 
at gøre og turde noget. Det er en kraft, jeg har meget 
stærkt selv, mens jeg nogle gange i andre kan se, at 
tvivlstanker eller manglende kompetencer bliver stop-
klodser. Nogle af de kvinder, jeg virkelig synes skulle 
shine, lukker i stedet lidt i. Hvad skyldes det lige?

VIGTIG SPEJLING
Harley nævner en nylig undersøgelse fra Dansk Er-
hverv, som viser, at 30 pct. af kvinder under 30 år peger 
på manglende kompetencer som den største hindring 
for at starte virksomhed. For mænds vedkommende er 
det kun 18 pct.

– Det har altid undret mig, hvorfor mænd tilsynela-
dende tør tage flere risici og stille sig frem i spotligh-
tet, hvor kvinder ofte kommer med undskyldninger 
og er lidt mere tilbageholdende, siger hun.

– Jeg kan selv se, at jeg spejler mig i kvindelige 
kreative på en anden måde end mandlige. Jeg tror, 
det kan gøre en forskel at promovere kvinder, der har 
klaret den på en eller anden måde. Hvordan dygtig-
gjorde de sig, hvilke tigerspring og hårde landinger 
har der været på rejsen etc.

– Derudover tror jeg, det er vigtigt med transparens 
i forhold til de tvivlstanker, usikkerheder og ups and 
downs, der er i enhver designproces. Det vil jeg også 
meget gerne have frem i lyset. Vi har brug for at syn-
liggøre skitserne og tvivlen bag, for at andre selv tør. 

Når jeg taler med speakers, er jeg altid interesseret i at 
høre skyggesiden af at have klaret sig. For jeg tror, det 
er der, der finder en vigtig spejling sted.

MAN SKAL VÆRE HURTIG
Lige fra den første talk, som blev afholdt i november 
2021, har Ladies, Wine & Design været en succes. De 
månedlige arrangementer er ofte udsolgt, og netvær-
ket har i dag mere end 1.500 følgere på sociale medier.

– Man skal være hurtig for at få en billet, smiler Har-
ley og fortæller om et par af de arrangementer, hun 
synes har fungeret allerbedst.

– Vores samtalesalon med den multidisciplinære 
kunstner Matilde Digmann var rigtig god. Det var 
et anderledes arrangement med en mindre gruppe 
deltagere. Først var der et lille oplæg, og så disku-
terede man i små rum ud fra Matildes »10 Rules for 
Fearless Creativity« og hørte hinandens fortællin-
ger. Et andet vellykket arrangement var vores talk 
om Kvindeøkonomien, som trak ud og endte med 
at være et fire-fem timer langt arrangement. Det 
handlede om prissætning og budgetstyring og om 
at tage ejerskab over ens egen økonomi.

RAMMER IND I BEHOV
Efter det første år med Ladies, Wine & Design føler Har-
ley sig bekræftet i, at netværket har succes med at adres-
sere nogle af problematikkerne i branchen. Heriblandt 
at mange atypisk ansatte som freelancere og projektan-
satte savner et sted at samles og få inspiration, og at der 
generelt i branchen har manglet et sted at mødes og 
skabe et sammenhold på tværs af arbejdspladser.

– Mange kommer for at lade sig inspirere. Ideer kan 
jo komme fra alle retninger, så selv om man er fotograf 
og hører en illustrator fortælle om sin kreative proces, 
kan det godt give noget alligevel, siger Harley.

Et godt bevis på den tese er, at Ladies, Wine & De-
sign netop den dag, hvor dette interview finder sted, 
skal afholde en talk om »Lyden af køn« med lydforsker 
Anne-Sofie Udsen. Lidt af et nicheemne – alligevel er 
talken fuldstændig udsolgt.

– Jeg tror, der også bare er et behov for at lade sig 
overraske, siger Harley.

– Og så vil vi gerne have det lidt uformelt. Det skal 
være et sted, hvor det er ok at stille dumme spørgs-
mål, hvor man kan drikke et glas vin og have det hyg-
geligt, og hvor folk kan møde andre i branchen.

FLERE MINDRE NETVÆRK
På trods af navnet er Ladies, Wine & Design ikke eksklu-
sivt forbeholdt kvinder. Der har også været mandlige 

LARS MADSEN

CARSTEN SNEJBJERG

»Jeg brænder for kvindelige kreative og for at være med til 
at skabe sammenhold mellem os«, forklarer Harley. Det er på 
den baggrund, at hun startede »Ladies, Wine & Design« op 
i København.
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deltagere i arrangementerne, og Harley ønsker ikke at 
ekskludere nogen. Dog er det kun kvinder og nonbi-
nære, der bliver inviteret som speakers.

– Vi er ikke interesserede i at skabe en kvindeklub. 
Det er meget vigtigt, at alle, der kan have gavn af det 
her space, er velkomne, siger hun.

Hun glæder sig til at planlægge en 
ny sæson, hvor hun ud over de suc-
cesfulde talks vil satse på at skabe 
flere netværk blandt deltagerne.

– Jeg tror virkelig på fælles-
skab og samarbejde frem for 
konkurrence. Vi er ret godt 
med på vidensdeling nu, så 
vores næste skridt bliver at få 
skabt mindre netværk, som kan 
blive selvkørende. Lidt ligesom 
en mødregruppe, bare for desig-
nere. Det kunne være fem personer, 
der laver illustrationer eller fem, der lige 
er flyttet til Danmark. Jeg tænker egentlig bare 
at invitere, hvem der har lyst til at være med, og så 
facilitere det med nogle spørgsmål og et glas vin på 
bordet. Så plejer snakken at gå af sig selv.

STIGENDE VIGTIGHED
Da Harley startede Ladies, Wine & Design op i Køben-
havn, vidste hun med egne ord intet om hverken net-

værk eller events. Her et år senere tænker hun, at hun 
på mange måder har fået det samme ud af det, som 
hun gerne ville give videre til andre.

– Nemlig at det slet ikke er så farligt at kaste sig ud 
i noget nyt, som man nogle gange kan gøre det til, 

siger hun.
– Man kan se, at der bliver flere og 

flere uddannede inden for visuel 
kommunikation, og der bliver flere 

og flere selvstændige. Derfor er 
det vigtigt, at vi får skabt de her 
samlingspunkter. Vi møder 
også større krav til hele tiden 
at udvikle os fagligt, samtidig 
med at flere og flere amatører 

går ind og tager vores arbejde. 
Alle har adgang til YouTube og 

Canva og kan videoredigere su-
per hurtigt. Det gør, at vi er nødt til 

stå stærkere som branche og finde ud af, 
hvordan vi prissætter os og sikrer den højeste 

kvalitet. Det er vi nødt til at gøre gennem videndeling 
og fællesskab. Så jeg tror på, det bliver mere og mere 
relevante at samle folk i netværk som Ladies, Wine & 
Design. 

Læs mere på ladieswinedesign.com/copenhagen

Snapshot fra 
et af de første 

arrangementer 
i netværket 
i december 
2021, hvor 

oplægsholderen 
fortalte om sine 
erfaringer med 
at grundlægge 

en feministisk 
virksomhed.  

Jeg tror virkelig på 
fællesskab og samarbejde 

frem for konkurrence.

– Harley Nanfeld Foged
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3 kvinder:

Derfor er jeg med i 
Ladies, Wine & Design

HELGA ASKEHAVE
Art director og illustrator hos Advice

Det der fik mig til deltage var helt klart 
muligheden for at møde andre kvinder 
og nonbinære personer fra alle mulige 
afkroge af den kreative branche. Jeg 
sidder selv som art director, men er også 
grafisk designer og illustrator. Derfor in-
teresserer jeg mig for mange forskellige 
genrer på det kreative felt. Jeg har bare 
aldrig tidligere fundet et fællesskab, der 
kunne rumme alle de ting.

Som kvinde mærker jeg en stor man-
gel på rollemodeller i branchen. Og på 
sparring i forhold til, hvordan andre har 
fundet vej i den kreative branche. Her 
har Ladies, Wine & Design formået at 
facilitere en åbenhed og skabe et trygt 
rum, hvor man tør åbne op for både 
svære og gode ting.

Jeg har fået udvidet mit netværk og 
fået flere at se op til og spejle mig i. Og 
jeg er blevet klogere på, hvordan andre 
gør tingene. Man kan godt føle lidt im-
poster-syndrom: ER jeg nu god nok til 
at være i den kreative branche? Det kan 
jo være svært at måle på kreativitet, om 
man er god nok. Men jeg tror, jeg har 
fundet ud af, at det egentlig går meget 
godt.

MY BUEMANN
Art director på Dansk Design Center 

+ selvstændig på mybuemann.dk

Jeg tror, mange kreative damer har rig-
tig godt af at blive samlet og opleve, at 
det er okay at lave stor karriere med fe-
minin energi. Her i 2022 er det stadig 
ikke så tit, at kvinder er i fokus ift. at blive 
spurgt ind til deres karriere.

Der bliver talt rigtig meget arbejde, 
men folk kommer med forskellige bag-
grunde, så det er uden spidse albuer. 
Det er super godt, at oplæggene er 
så forskellige, og så er det bare fedt at 
se kvinder, som er så ballsy og inspire-
rende. 

Jeg synes altid, man går derfra med 
en følelse af være blevet lidt større. Jeg 
føler mig ærligt en lille smule sejere, når 
jeg har været der. Det er sådan en »fuck, 
vi er alle sammen virkelig seje«-følelse. 

Der er altid en spændende fortælling 
i oplæggene om folks arbejdsliv og kar-
riere. Hvordan de er nået dertil, hvor de 
står og holder oplæg om det, de er ble-
vet eksperter i. Det handler meget om, 
hvilken vej man er gået og de valg, man 
har truffet. Jeg har ikke været til noget 
endnu, som jeg ikke syntes var vildt in-
spirerende.

METTE HAU LARSEN
Creative hos &Co

Det er ret fedt, at det er forskellige kre-
ative, der mødes. Ikke kun art directors 
som mig, men også grafiske designere, 
3D-designere, spildesignere m.fl. så 
man får et indblik i andres måde at de-
signe på. Det er også fedt, at det er et 
kvindenetværk, for jeg synes, der er for 
få kvinder i reklamebranchen, hvor jeg 
arbejder. Jeg ser ikke så mange af dem 
på mit arbejde, og dem jeg ser uden for 
arbejdet er oftest nogle, jeg har stude-
ret med.

Jeg synes, arrangementet med 
kunstneren Matilde Digmann har været 
det bedste indtil videre. Det var nær-
mest en middag, hvor vi hver især skulle 
skrive nogle ting ned om, hvad vi gerne 
ville opnå, hvad vi ikke turde kaste os ud 
i etc., og så blev det en snak rundt om 
bordet, hvor alle var med.

Jeg tror, at det at være med i Ladies, 
Wine & Design indirekte gør, at jeg tør 
lidt mere. Jeg ved ikke, om jeg konkret 
kan komme med et eksempel, men det 
har givet mig blod på tanden ift. ikke at 
blive låst fast i min kreativitet, men i ste-
det se den som noget, der kan dreje 
i alle mulige retninger.
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Efter seks år i en hæsblæsende 
sælgerstilling med månedlige 
målsætninger, har Natasha Milán 
nu kastet sig over nye opgaver 
som team coach.

Rikke Janssen beskriver sig selv som 
udadvendt og god til mennesker. I 
jobbet som projektmedarbejder er 
hun vild med, at hun skal løse mange 
og meget forskelligartede opgaver 
i samarbejde med en masse forskellige 
kolleger.
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HK it, medie 
& industri 
Hovedstadens 
medlemmer 
arbejder på 
mere end 3.000 
forskellige 
arbejdspladser. 
I hvert nummer 
taler vi med 
et medlem 
om, hvad 
vedkommendes 
arbejdsplads 
producerer, 
og hvad 
medlemmets 
rolle er.

SERIE: DET VI LAVER

HOFOR
Sidste år tog Rikke Jansen springet fra sit mangeårige HR-job til en stilling som projektmedar-
bejder i energiselskabet HOFOR. Dagene er sjældent ens – og det synes hun er helt perfekt

HVAD GÅR JOBBET SOM 
PROJEKTMEDARBEJDER UD PÅ?
Jeg skal understøtte projektlederne og projektche-
ferne med stort og småt. Det er alt fra mødehåndte-
ring som booking, facilitering og opsamling på møder 
og workshops til at være den gode sparringspartner 
og go to-person for Projektledelsen. Lige nu hjælper 
jeg en projektleder, som gerne vil have en workshop, 
hvor deltagerne skal risiko- og interessent-identificere 
i forbindelse med et større projekt i Tingbjerg. Jeg har 
lige bestilt al mødeforplejning, og sammen med en 
kollega sørger vi for alle rammerne, så han bare skal 
komme og gøre det, han er god til som projektleder. 
På dagen tager vi referat og samler alt output sammen.

HAR DU SELV INDFLYDELSE 
PÅ PROJEKTERNE?
Ja, vi må rigtig gerne komme med ideer. Fordi vi un-
derstøtter så mange projekter, kan vi sagtens have er-
faring fra ét projekt, som vi deler i et andet.

HVORDAN ENDTE DU I JOBBET?
Jeg blev ansat i april 2022 og har faktisk slet ikke er-
faring med projektarbejde. Jeg har en professionsba-
chelor i offentlig administration med speciale i HR og 
har siddet i en HR-driftsafdeling i mange år på DTU. 
Jeg kunne bare mærke, at det ikke helt var det rigtige. 
Jeg er udadvendt og bedre med mennesker. Med at få 
ting fikset. Med at få mange nye opgaver.

HVORDAN VAR DET AT SKIFTE 
TIL NOGET HELT ANDET?
Jeg var lidt nervøs, fordi det var så radikalt et skifte. 
Det skulle virkelig være det rette job. Min leder stod 
som reference på opslaget, så jeg gik ind og tjekkede 
hende på LinkedIn. Hun så rigtig sød ud, og jeg kan 

tydeligt huske, at hun havde delt jobopslaget og skre-
vet noget i stil med, at den bedste julegave hun kunne 
få var tre nye projektmedarbejdere. Det var lige mig, 
at man kunne skrive så frit og ikke bare et formelt »vi 
søger…« og »jeg håber, I vil dele opslaget«.

HVORDAN ER DET AT SØGE ET 
JOB UDEN ERFARING?
Til samtalen sagde jeg: Jeg har ikke arbejdet med pro-
jekter før, men jeg tror, jeg vil være virkelig god til det, 
for jeg synes, det er vildt sjovt at servicere andre og løse 
deres problemer. Stå for alt det, som folk ikke tænker 
over, men som bare skal spille. Og så er jeg god til, at 
jobbet ofte består af mange forholdsvis små opgaver.

HVAD HAR DU SKULLET LÆRE?
Nu hvor jeg arbejder med projekter, indgår jeg én dag 
i ét team, og andre dage laver jeg helt andre ting. Jeg 
har skullet lære hele tiden at træde ind i noget og træde 
ud af det igen, og jeg kæmper stadig med, hvordan jeg 
får fordelt min opmærksomhed og løst alle opgaverne.

JA, HVORDAN GØR MAN DET?
Jeg har for eksempel lært, at jeg skal booke tid til op-
gaverne i min kalender. Så ved jeg, at i morgen arbej-
der jeg på dét projekt om formiddagen og noget an-
det om eftermiddagen. Da jeg sad med drift i HR, var 
min kalender ofte helt fri, nu er den ofte helt fyldt. Så 
hvornår laver man egentlig noget? Møder genererer jo 
oftest arbejde, derfor øver jeg mig på også at sætte tid 
af efter et møde, for der har jeg højst sandsynligt fået 
nogle arbejdsopgaver. Jeg skal også huske at blokere 
mig selv i kalenderen op til en workshop, for der er en 
slutspurt op til alting. Det lærte jeg på den hårde måde 
med mit første projekt, hvor jeg ikke havde gjort det 
og fik rigtig travlt.

KORT OM VIRKSOMHEDEN
Lokalitet: København
Antal ansatte: 1.400
Overenskomst: Ja
Tillidsrepræsentant: Ja

RIKKE JANSEN
Jobtitel: Projektmedarbejder
Ansat siden: April 2022

LARS MADSEN

MARK KNUDSEN
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER

Bag om forsiden
I forlængelse af Benja-
mins hobby med at (re-)
designe pladecovers bad 
vi ham give IMI-bladets 
forside en overhaling. Til 
venstre kan du se origi-
nalbilledet inden Benja-
mins bearbejdning.

Benjamin forklarer: 
»Jeg startede med at 
læste artiklen om Harley 
(Nanfeld Foged, som er 
kvinden på forsiden, red.) 
og Ladies Wine & Design. 
Det lød mega fedt med 
girl power, og det ville jeg 
gerne prøve at formulere 
for øjet. Farvevalget af-
spejler, at jeg også i mine 
private designs arbejder 
ret farverigt«.

LARS MADSEN CARSTEN SNEJBJERG

SENIORKLUBBEN 
IMI HOVEDSTADEN

Kontakt og tilmelding: Jan Byvard 
2491 8325 / byvard@gmail.com

MEDLEMSMØDER OG FOREDRAG
30/1  HK Hovedstaden kl. 10.00 

Fængselsbetjent Nicklas Herlich 
fortæller om livet bag tremmerne. 
Han vil bl.a. medbringe noget af 
det materiale, der bruges i forbin-
delse med konflikter i fængslerne. 
Vi får også nogle gode anekdoter 
fra hverdagen i fængslet.

27/2  Valby Kulturhus kl. 10.00 
Lillian Hjort-West om Sigfred 
Pedersen. Vi vil høre om hans liv 
og levned samt synge nogle af 
hans gode og kendte sange.

ARRANGEMENTER
28/1  Nykøbing Falster 

Weekendtur til Nykøbing Falster 
Vinterrevy med overnatning. 
Tilbuddet er rettet til Seniorklub-
ben IMI’s medlemmer med evt. 
ledsager. Ønsker andre senior-
klubmedlemmer at deltage, vil 
de i første omgang blive skrevet 
på en venteliste.

16/2  Grøndal MultiCenter kl. 11.00 
Keglespil, smørrebrød, øl, snaps 
og kaffe.

4/3  Arbejdermuseet kl. 11.00 
Guidet rundtur om »1950’erne« 
og dernæst kaffe og kiksekage.

11/4  Teglholm Allé 16 kl. 15.45 
Vi skal have en rundvisning på TV 
2 News, hvor vi også får kaffe. For 
at komme hertil kan man tage en 
bus 7A fra Københavns Hoved-
banegård mod Ny Ellebjerg St, 
stoppestedet er Alliancevej.

9/5  Stavnsholtvej 3, Farum kl. 11.00 
På Immigrantmuseet i Farum 
får vi fortællingen om 500 års 
historie, lige fra hollænderne på 
Amager i 1500-tallet til ukrainske 
flygtninge i dag.

TUR TIL THÜRINGER, CENTRUM AF 
TYSKLAND – 30. MAJ TIL 3. JUNI 2023

Under hele turen bor vi på Hotel & 
Restaurant Bergfried med naturud-
sigt. Rejselederen tager imod grup-
pen ved ankomsten, og der serveres 
velkomstdrinks.

REJSEPROGRAM
I løbet af de fem dage skal vi bl.a. til 
glasfabrikken Greiner Glas, bjergba-
nen ned til Schwarzatal, bryggeriet 
Watzdorfer, skiferbjergværket, sejltur 
på Hohenwarte Stausee, byvandring 
i Saalfeld, Fégrotterne, slotsrundvis-
ning i Schloss Heidecksburg m.m.
Den sidste aften arrangerer hotellet 
stor Thüringer grillbuffet inkl. 1 stk. 

drikkevare, som serveres udendørs 
ved lejrbålet. Denne aften vil der 
være musikunderholdning.

PRIS
Pr. person i delt dobbeltværelse: 
4.400 kr.
Enkeltværelsestillæg: 300 kr.

(Drikkevarer er ikke inkluderet)

Tilmeldingsfrist er den 20. april

Kontakt Ingrid Filges på 2696 7397 
eller Gøther Mathisen på 4072 5502 
for mere info.

ANNONCE: REJS DIG GLAD MED REJSEKAMMERATERNE

FØR EFTER
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NYE TILLIDS 
REPRÆSENTANTER

ASSA ABLOY ENTRANCE 
SYSTEMS DENMARK A/S
 Î Dorte Flenskov Clausen
Dansk Industri

NOVO NORDISK A/S
 Î Annemette Pedersen
DI m/særbestemmelser

ZEALAND PHARMA A/S
 Î Margit Mosegaard Andersen
Særoverenskomst

NYE ARBEJDSMILJØ 
REPRÆSENTANTER

AGILENT TECHNOLOGIES 
DENMARK APS
 Î Heidi Margrethe Hansen

ASSA ABLOY ENTRANCE 
SYSTEMS DENMARK A/S
 Î Nana Obel-Jakobsen

CO-RO A/S
 Î Trine Marie Christensen

DUBEX A/S
 Î Anne Mette Østrup Andersen

HENRIK TOFTENG A/S
 Î Sebrina Darlslund

NOVO NORDISK A/S
 Î Louise Degn Agerholm

SCANKET A/S
 Î Lars Tim Olsen

SYNTESE DIGITAL APS
 Î Angela Rita Bennedsen

GRAFISK SENIORKLUB

Klub for grafiske seniorer, der i deres 
arbejdsliv har været ansat på en grafisk 
arbejdsplads. Vi holder vores møder 
i Oasen, Kulturstationen Vanløse, den 
anden tirsdag i måneden. Har du 
været ansat i en grafisk virksomhed så 
kom frisk til møderne. Du kan risikere 
at møde en gammel kollega, og efter 
det planlagte arrangement vil der 
være mulighed for at snakke gamle 
minder.

ARRANGEMENTER
Tirsdag den 14. februar kl. 11.00
Vi får besøg af Jesper Skovgård, der 
spiller og synger danske evergreens, 
som vi kan synge med på. Sangene 
vil undervejs blive krydret med små 
anekdoter.

Tirsdag den 11. april kl. 11.00
Færks Trio kommer og spiller Beat-
les-melodier. Denne dag vil der være 
mulighed for at købe billetter til bakke-
tur og sensommertur.
Tjek også vores hjemmeside
www.hkgrafisk-seniorklub.dk

BESTYRELSEN
Formand: Diana Lorentzen
2028 3123 · dianalorentzen@gmail.com
Næstformand: Carsten Pedersen
2040 5574 · clspedersen2@gmail.com
Kasserer: Erik Tofte
5118 1261 · erik.barmand@gmail.com
Sekretær: Else Brønnum
2122 8395 · p-korff@dlgtele.dk

GENERALFORSAMLING 
I SENIORKLUBBEN 
IMI HOVEDSTADEN
Mandag d. 20. marts kl. 10.00 
HK Hovedstaden 

Dagsorden
1. Velkomst
2. Valg af dirigent/referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Orientering om bloktilskud
5. Indkomne forslag
6. Valg:

 Î Kasserer 
Conny Schackinger

 Î Bestyrelsesmedlem 
Winnie Johnsen

 Î Bestyrelsesmedlem 
Ingrid Filges

 Î Bestyrelsessuppleant 
Lilian Nielsen

 Î Bestyrelsessuppleant 
Lillian T. Slott Rasmussen

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde 
senest 27. februar 2023. Efter 
generalforsamlingen er du 
inviteret til et par stykker smør-
rebrød og en øl/vand.

GENERALFORSAMLING 
I GRAFISK SENIORKLUB
Tirsdag den 14. marts kl. 11.00

Vi afholder vores ordinære 
generalforsamling med dagsor-
den ifølge vedtægterne.

Eventuelle forslag til generalfor-
samlingen skal være formanden 
i hænde senest 3 uger før gene-
ralforsamlingen.
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LARS M
ADSEN 

CARSTEN SNEJBJERG

Indbydelse til indflydelse
… og til fællesskab og hyggelige underholdning!

Tag familien med! Vi sørger for underholdning til børnene undervejs og slutter af med 
underholdning for alle ved Sebastian Klein

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden og 

forretningsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Året der gik, debat og drøftelser 

ved bordene
5. Indkomne forslag

Har du forslag, som skal behandles, skal vi have 
dem seneste syv dage før generalforsamlingen. 
Forslag sendes til imi@hk.dk

6. Valg
7. Eventuelt

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HK IT, MEDIE & INDUSTRI HOVEDSTADEN 

Du er inviteret til ordinær generalforsamling i HK it, medie & Industri Hovedstaden 
Lørdag den 4. marts 2023 kl. 10.00, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.

VI STARTER 
MED EN HYGGELIG 
BRUNCH FOR ALLE

VERDENS 
FARLIGSTE DYR 

Underholdning ved 
Sebastian Klein

Tilmeld dig senest den 1. marts 
via mithk.dk, imi@hk.dk eller 
tlf. 3330 2945, hvis du vil med 
til brunchen. Skulle du kun være 
interesseret i at deltage i selve 
generalforsamlingen, kan du altid møde 
op uden tilmelding ved dens begyndelse kl. 11.00.

Husk at oplyse navn, fødselsdag og eventuelt navn 
og alder på barn/børn.

Afslappet 
general forsamling 

med debat ved 
bordene

mailto:imi@hk.dk

