
HK Samdata Hovedstaden 

Arsmode 

Referat af HK Sanndata Hovedstaden ArsmOde 31 oktober 2019 

Hos HK Hovedstaden Modelokale 4 i stuen 

Dagsorden: 

1. Velkomst 
Formand Jette Jensen bOd velkomnnen 

der var modt 13 deltagere til 5rsmOdet 

2. Valg af dirigent 
Claus Aagaard Hansen blev valgt sonn dirigent 

3. Valg af referent 
Knud Dahn blev referent 

4. Valg af stemmeudvalg 
vwlges hvis behov opst8r 

5. God kendelse af dagsorden 
dagsorden blev herefter god kendt af forsamlingen 

6. Beretning 
v/formand: Jette Jensen, Udenrigsnninisteriet 

Bestyrelsen 

Formand: Jette Jensen 

Nwstformand: Jacob Leth Halldorsson 

BESTYRELSESMEDLEMMER: 

Henrik Baun Grubak 

Jonas Damgaard Hansen 

Kirsten Retsby 

Knud Olgaard Dahn 

Ruth E. Riis 

Steen B. Iversen 

SUPPLEANTER: 

1. suppleant—Steen Larsen 

2. suppleant — Martin Bjerg 

3. suppleant — Mikkel- Villiam Demant Jorgensen 

Steen Iversen har valgt at trade ud af bestyrelsen, hvorfor Steen Larsen er tr5dt ind. Suppleanterne er der 

med rykket frem. 



HK Samdata Hovedstaden 

Arsmode 

Okonomi 
Der er 6463 medlemmer af HK Samdata Hovedstaden 

Vi har i 5r haft r5dighedsbelOb p5 125.000. En ramnne, som vi med det nuvwrende aktivitetsniveau 

forventer at holde os indenfor. 

Brancheklubben har i de seneste Ar designet og indkobt tasker, T-shirts, krus, ID kortholdere, Power banks, 

krypterede USB nogler og kamera I5se, som vi fortsat tilbyder vores medlemnner ved forskellige lejligheder 

— ogs5 her ved 5rsmodet. 

Oversigt over arets aktiviteter 
SAMDATAHK Hovedstaden er den eneste brancheklub ud af 5, der fortsat arrangerer lokale arrangementer 

for de nnedlemmer, der horer til i Hovedstadsomr5det herunder NordsjwIland, Bornholm og hovedstaden. 

De ovrige 4 brancheklubber er omdannet til netvrk. Vi mener fortsat det har en vwrdi, at vores kolleger i 

IT-branchen kan deltage i fysiske arrangementer, hvor vi kan tale om lost og fast og lwre nyt inden for vores 

fag. 

Vi har i 5rets lob afholdt 7 arrangementer som supplement til de webinarer, kurser og foredrag, der 

udbydes fra landsforeningen SAMDATAHK og de enkelte sektorer i HK Hovedstaden. 

Bestyrelsen har forlwnget nnedlemsskabet af Dansk Datahistorisk Forening. Denne forening udstiller og 

arbejder med historiske IT-systemer og manualer. De afholder foredrag om foreningens arbejde og viser 

rundt blandt det aldrende hardware og arrangere besog hos bl.a. Statens IT. Absolut et besog vwrd. 

	

20.02.2019 	3D print og Robotarm i Statens IT 

25.02.2019 ValgmOdeaften. Valg af delegerede til SAMDATA Landsforenings delegeretmode 

04.- 

05.05.2019 SAMDATA Landsforenings delegeretmode i "StorebwIt Sinatur Hotel & Konference" p5 Fyn. 

04.09.2019 Grill-middag og fagligt / socialt samvr herunder mode med SAMDATA Landsforenings 

formand 

25.09.2019 Assertiv kommunikation 

nyt tiltag - it-medarbejdere har brug for at have en god komnnunikation p5 arbejdspladsen? 

kurset var fuldt booket med venteliste. Bestyrelsen overvejer en gentagelse 

	

07.10.2019 	PC sikkerhed i privaten 

Kurset blev afholdt af Steen og Knud kurset var fuldt booket men flere afbud op til 

afholdelsen. 

	

31.10.2019 	Podcast 



te Je "sen 
..,--

us Aagaard 

Samdata 7. november 2019 

Formand 	 Dirigent 

HK Samdata Hovedstaden 

Arsnnode 

Kommende kurser og arrangementer 
• 	 Besog hos Dansk Datahistorisk forening i Ballerup 

• 	 IT-Sikkerhed 

• 	 Den nye ferielov 

. 	En masse nye tiltag i starten af det nye Sr 

7. lndkomne forslag 
der var IKKE indkommet forslag til droftelse p5 Arsmodet 

8. Suppleringsvalg til bestyrelsen 
Marti Villemann er valgt som ny suppleant til bestyrelsen. 

9. Eventuelt. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

