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Referat af SAMDATA\HK Hovedstadens generalforsamling d. 20.10. kl. 18.30 
 

1. Velkomst 

Jette formand for Samdata Hovedstaden bød velkommen 

 

 

2. Valg af dirigent 

Steen Juul Larsen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

 

3. Valg af referent 

Stine Vangdrup blev valgt som referant 

 

 

4. Valg af stemmeudvalg 

Det blev besluttet at afvente og se om det blev aktuelt med et stemmeudvalg. Det blev det ikke. 

 

 

5. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

 

6. Beretning v/formand 

Jette fremlagde beretningen 

 

Spørgsmål til beretningen: 

Hvad sker der med de penge der ikke bliver brugt i løbet af året? 

Pengene går tilbage til afdelingen og så modtager vi en ny pulje penge ved årsskiftet 

 

Hvor mange deltager på Samdatas kurser? 

Deltagerantal svinger. Kursusudbuddet afhænger af hvad medlemmerne efterspørger. Alle er velkomne til at 

komme med ønsker til kurser. 

 

Hvilke jobfunktioner sidder medlemmerne i? 

Det er meget forskelligt, det afhænger også af hvilken sektor man er i. 

 

 

7. Indkomne forslag 

Forslaget om partistøtte til kommunalvalg sendes videre til HK Hovedstaden (se Bilag 1). 

Knud Dahn’s forslag (se Bilag 2) blev vedtaget. 

Forslaget afstedkom en debat om digitale muligheder. Bl.a. blev muligheden for at oprette en klub på 

Holdsport.dk luftet. 

Det blev besluttet at tage kontakt til andre brancheklubber for at høre om de også har brug for et digitalt 

mødested. 

 

 

8. Valg af formand (Jette Jensen genopstiller) 

Jette blev genvalgt 
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9. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer 

Til bestyrelsen blev følgende valgt: 

Jacob Leth Halldorsson 

Henrik Baun Grubak 

Jonas Damgaard Hansen 

Knud Ølgaard Dahn 

Marti Villemann Martin Bjerg 

Mikkel-Villiam Demant Jørgensen 

 

 

10. Valg af suppleanter 

Som suppleanter blev følgende valgt: 

1. Klavs Pahus Vedel 

2. Jakob Fruergård Poulsen 

3. Helle Nordahn Frederiksen 

 

 

 

11. Eventuelt. 

Her blev spurgt til hvordan det at modtage en sms blev opfattet. 

Flere tilkendegav at det var pga. sms’en at de deltog på generalforsamlingen. Der var generelt en god 

feedback på det at modtage en Spark sms. 
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BILAG 1 

 

Jeg har et forslag til generalforsamlingen. 

 

Vi foreslå, at sam-data bevilger alle medlemmer, uanset parti, der opstiller til KV/RV 21 5.000,- til deres 

valgkamp. 

 

På den måde gør vi aktivt noget, for at fremme vores interesser politisk. Bh 

 

Er iøvrigt selv aktiv i A, men stiller ikke op til noget. 
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Bilag 2 

Forslag til generalforsamling i hk Samdata Hovedstaden 

HK Samdata Hovedstaden skal arbejde for: 

At medlemmerne kan mødes i faglige sammenhænge gennem fysiske arrangementer. 

At medlemmerne kan mødes med ligesindede gennem virtuelle arrangementer såsom e-møder og 

gennem it-netværk for medlemmer. 

At medlemmerne kan opbygge faglig viden i en fælles videns base omkring emner som for eksempel 

programmering, it-sikkerhed og menneskelige relationer.  

De virtuelle forum skal være sikre og der gives ikke anonym adgang. Det ville være ønskeligt at HK påtager 

sig opgaven at hoste og dermed påtager sig opgaven at administrere disse initiativer således: 

at materiale ikke forsvinder når det enkelte medlem forlader fællesskabet 

at det faglige fokus kan fastholdes, at der ikke er afhængighed af at det enkelte medlem har adgang 

gennem sit arbejds it-miljø 

at indsamlet materiale, artikler, kursusmaterialer stilles til rådighed for alle medlemmer under 

betryggende forhold. 

At medlemskab af HK giver adgang til de førnævnte ressourcer 

 


