
August 2022 (udgivet af Grafisk Gruppe i HK Privat) 

GRAFISK TEKNIKER NETVÆRK 
AFHOLDER FAGLIG KONFERENCE 
FOR TILLIDSVALGTE 

26. OG 27. OKTOBER 2022  

Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart  

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter et langt tilløb nærmer i os nu med hasti-
ge skridt selve forhandlingsslaget om OK23. 
Hovedkravene er på dette tidspunkt sendt til 
Dansk Industri, men du kan stadig nå at give 
dit bud på, hvad der især skal prioriteres, når 
det går løs på det grafiske område. 

Et højere pensionsbidrag ser ud til at blive et 
hovedkrav, men hvor meget skal der egentlig 
til, for at opsparingen rækker? Det og meget 
andet gør Grafisk Pension og Industriens 
Pension os klogere på.  

Vanen tro tager vi også fat i andre aktuelle 
faglige og juriske problemstillinger, og så bli-
ver der som altid rig lejlighed til at netværke 
med andre tillidsvalgte fra det grafiske time-
lønsområde.  
 
Tilmelding på Mit HK senest d. 23. september. 
 

BRUSHUPKURSUS 

FOR TILLIDSVALGTE 

7., 8. OG 9. DECEMBER 2022   

Sted: Konventum, Erling Jensens Vej 1, 
Helsingør 

Dette kursus er et supplement til den ordinære 
TR-uddannelse og henvender sig til både nye 
og erfarne tillidsvalgte på timelønsområdet. 

Kommunikation 

Som tillidsvalgt er det din kommunikation, der 
skaber forandringer, samarbejde, motivation, 
indsats og udvikling.  

Forandringsprocesser 

Forandringsbølgen skyller til stadighed ind over 
os. Så hvordan kan du påvirke den strategisk, 
så vi sikrer de faglige principper i forandrings-

processer? 

Hold liv i den faglige klub 

I hverdagen på arbejdspladsen møder du og 
dine kollegaer mange udfordringer. Det kræver 
en oprustning af sammenhold og viden. En fag-
lig klub er fællesskabet, der danner dit bagland.  

Indsigt i udvalgte overenskomst-
bestemmelser 

Overenskomsten er grundlaget for dine rettighe-
der og dit faglige arbejde. De faglige sekretærer 
tager os igennem udvalgte overenskomstbe-
stemmelser. 
Undervisere:  Olaf Christensen, Konventum 

   Carsten Frisch, HK Privat 

   Bo Madsen, HK Privat 

Nærmere info om tilmelding følger senere, 
men reservér dagene i kalenderen allerede 
nu! 

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244721


GIMK AFHOLDER FAGLIG KONFERENCE 

FOR TILLIDSVALGTE  

16. OG 17. NOVEMBER 2022 

Konventum (tidl. LO-skolen), Erling Jensens 
Vej 1, Helsingør 

Indhold: 
 

Grøn omstilling 

Hvordan kan I arbejde med grøn omstilling på 
din virksomhed? 

Klimajournalist Anne Fenger Schefte kommer 
og hjælper os i gang 

Vi får også et indblik i, hvordan KLS Pureprint 
konkret har arbejdet med grøn omstilling 
 

Whistleblowerordning 

Hvad kan du bruge en whistleblowerordning 
til, og hvordan bruger du den i dit faglige arbej-
de? 

Advokat Klara Hoffritz fra HK Privat gør os klo-
gere på det 

Dét og meget mere skal vi drøfte og erfarings-
udveksle om på årets GIMK-konference.  
 
Du kan se det endelige program og tilmelde 

dig på Mit HK. 

 
Der er rift om pladserne, så tilmeld dig allere-
de nu! 

Tilmeldingsfristen er den 10. oktober 2022. 

GIMK (Grafisk Industri- og Mediekartel) er et 
af fagbevægelsens karteller og har godt 
13.000 medlemmer beskæftiget inden for den 
grafiske branche og mediebranchen og fordelt 
på fire fagforbund: HK Privat, 3F Industri/3F 
Transport, Dansk Metal og Dansk El-Forbund. 

SØG STØTTE I GRAFISK ALMEN-
VELGØRENDE FOND  

Står du og mangler penge til faglige, 
politiske, sociale, uddannelsesmæssi-
ge eller kulturelle aktiviteter uden for 
HK-organisationen? 

Så søg støtte hos Grafisk Almenvelgø-
rende Fond senest den 28. septem-
ber. 

Fonden bevilliger penge til medlemmer 
af HK fra det grafiske område. Har du 
spørgsmål, så ring til sekretariatet på 
3330 4427.       

Sådan søger du fonden: https://
www.hk.dk/aktuelt/
nyheder/2022/08/16/soeg-stoette-hos
-grafisk-almenvelgoerende-fond-i-
2022 

STYREGRUPPEN FOR GRAFISK 
TEKNIKER NETVÆRK 

Jens Søndergaard, Schur Pack  

lyn@kopien.dk / 40 52 20 87 

Hans Henrik Nielsen, Elopak  

hans.nielsen,hhn@gmail.com / 20 14 11 98 

Kent Dommerby, Limo Labels  

kdommerby@gmail.com / 26 85 12 25 

Ib Winther Nielsen, Stibo Complete 

iwn@bluesmand.dk / +46 722 25 31 07 

Claus Nørgaard Hansen, Stibo Graphic 

trustrupvej21@outlook.dk / 21 47 03 10 

Henrik Røn Pedersen, Erritsø Tryk Manage-

ment 

henrikrp29@gmail.com / 29 99 47 41 

Olaf Christensen, Freelancer 

olaf.dalgashave@gmail.com / 30 31 89 76 

Carsten Frisch, HK Privat  

carsten.frisch@hk.dk / 29 70 41 03 

Bo Madsen, HK Privat  

bo.madsen@hk.dk / 21 66 24 21 
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