Praktiske oplysninger
Kære kongresdeltager
Vi glæder os til at byde dig velkommen til HK Danmarks 33. ordinære kongres, der starter torsdag den
28. oktober kl. 10.30 og slutter senest lørdag den 30. oktober kl. 16.30 i Scandic Falkoner, Falkoner
Alle 9, 2000 Frederiksberg.
Her følger praktiske oplysninger i alfabetisk rækkefølge.
Adgangskort
Når du ankommer til Scandic Falkoner, skal du henvende dig i Tjek ind (ved siden af
Kongresbureauet), hvor du får udleveret adgangskort og en nøglesnor. Det er vigtigt, at du bærer
dit adgangskort, så det er synligt under hele kongressen. Husk at have din QR kode klar.
Afbud og kontakt vedrørende kongressen
• Mail: Kongres@hk.dk
• Mobilnummer: 3071 7014
Garderobe/toiletter
Du kan benytte den gratis og bemandede garderobe til venstre for Kongresbureauet på
Falkoner. Toiletter finder du i foyeren.
GDPR
Læs om, hvordan HK Danmark behandler dine oplysninger under kongressen her.
Internet
Der er trådløst internet i hele kongrescenteret. Du vil i Kongres-app’en modtage besked om, hvilket
netværk du skal logge på.
Kaffe/bar
Der vil være kaffe/te//kildevand i foyeren. Der findes desuden en bar med mulighed for køb af øl,
sodavand med mere lige udenfor kongresområdet.
Kongres-app
Alle deltagere på kongressen har adgang til vores Kongres-app. Du skal være opmærksom på, at der
er en 2-faktorgodkendelse. Du logger ind med den e-mail, der er opgivet ved tilmelding. Det er også
den e-mail, som følgemailen til Kongres-app’en er sendt til. Derefter beder systemet om en email/mobilnummer, hvortil der sendes et nummer, der skal tastes ind.
Kongresfest
Festen finder sted fredag den 29. oktober på Falkoner, med start kl. 18.30 og slut kl. 01.00.
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Alle delegerede og observatører er automatisk tilmeldt kongresfesten. Meld venligst afbud hurtigst
muligt, hvis du ikke har mulighed for at deltage i kongresfesten. Gæster er tilmeldt i henhold til
egne tilmeldinger. Tilhørere m.v. kan købe en billet til kongresfesten for 1.000 kroner i det omfang,
der er plads. Hvis du ikke hører andet fra os, har du plads til festen, hvis du har tilmeldt dig. Dette
gælder alle tilhører-tilmeldinger frem til den 1. september 2021.
Kongresmaterialer
Du finder både program, flere praktiske oplysninger, formalia, skriftlig beretning, regnskaber, forslag til
målprogram, almindelige forslag og lovforslag i Kongres-app’en.
Det er ikke muligt at få printet det udsendte kongresmateriale på selve kongresstedet.
Kongressalen
Delegerede: Skal sidde i selve kongressalen (indgang A og G)
Gæster: Skal sidde til højre på 1. sal (indgang H og J)
Observatører og standfolk: Skal sidde til venstre på 1. sal (indgang K og L)
Tilhørere: Skal sidde på 2. sal (indgang M og N)
Mødelokaler
Alle afdelinger har fået stillet et fast mødelokale til rådighed.
•
•
•
•
•
•
•

HK Hovedstaden
HK MidtVest
HK Sjælland
HK Nordjylland
HK Midt
HK Østjylland
HK Sydjylland

Mødelokale nr. Auditorium, 1. sal (overfor kongressalen)
Mødelokale nr. 203, 2. sal (trappe ved kongresbureau)
Mødelokale nr. 107. 1. sal (trappe ved kongresbureau)
Mødelokale nr. 106, 1. sal (trappe ved kongresbureau)
Mødelokale nr. 204, 2. sal (trappe ved kongresbureau)
Mødelokale nr. 202, 2. sal (trappe ved kongresbureau)
Mødelokale nr. 01, foyeren v. standområdet

Måltider og transport
Den lokale HK-afdeling modtager et bloktilskud pr. kongresdelegeret og observatør (inkl.
hovedbestyrelsesmedlemmer, sektorbestyrelsesmedlemmer, repræsentanterne fra
landsdækkende klubber og foreninger, forbundets revisorer samt repræsentanterne fra HK
Ungdom).
Bloktilskuddet administreres efter regler udarbejdet i den lokale HK-afdeling. Hvis du har spørgsmål
til fx middag torsdag aften eller transport til og fra kongressen og under kongressen, skal du
kontakte din HK-afdeling.
Forbundssekretariatet refunderer ikke udlæg efter regning.
Du kan evt. bruge www.rejseplanen.dk, når du skal finde rundt i København. Her kan du også finde
ruter til og fra kongresstedet.
Tilhørere skal selv sørge for transport til og fra kongressen (vi dækker ikke udgifter til transport).
Spørg eventuelt din afdeling, om de har arrangeret transport.
Der serveres formiddagsforplejning, frokost og eftermiddagsforplejning torsdag, fredag og lørdag i
Falkoner.
Har du specielle behov med hensyn til maden (vegetar, fødevareallergiker m.m.), så registrér det i
Kongres-app’en senest den 8. oktober.
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Der spises frokost under kongressen følgende steder:
• HK Hovedstaden og HK MidtVest: 1. sal (trappe ved kongresbureau)
• Alle andre: Stueplan i restauranterne
Overnatning
Forbundssekretariatet sørger for hotelovernatning til delegerede (for HK Hovedstaden dog kun for
dem som bor i et postnummer over 3000), gæster og observatører. Hvis du er tilhører, skal du tale
med din afdeling om evt. hotelindkvartering. HK betaler overnatning og morgenmad. Telefon, minibar
og eventuelle andre udgifter på kongres-hotellet, skal du selv afregne direkte med hotellet. Du skal
henvende dig i hotellets reception for at tjekke ind på dit værelse. Hvis du får brug for at annullere din
overnatning, f.eks. ved sygdom, skal du hurtigst muligt skrive en mail til: Kongres@hk.dk eller ringe
på mobil 3071 7014.
Der er booket værelser fra den 28. oktober til den 30. oktober medmindre andet er aftalt. Du kan
tjekke ind på hotellet fra kl.14.00. Læs mere om hotellet her.
Her følger hotelfordelingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HK Hovedstaden
HK Midt
HK MidtVest
HK Nordjylland
HK Sjælland
HK Sydjylland
HK Østjylland
Observatører
Forretningsudvalget
HK Ungdom
Gæster

Scandic Copenhagen (postnummer over 3000)
Scandic Falkoner
Scandic Falkoner
Scandic Copenhagen
Scandic Falkoner
Scandic Kødbyen
Scandic Falkoner
Scandic Falkoner
Scandic Falkoner
Scandic Falkoner
Scandic Falkoner

Scandic – Falkoner
Falkoner Alle 9
2000 Frederiksberg
Hjemmeside: Scandic
Metrostation: Frederiksberg
Scandic – Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København
Hjemmeside: Scandic
Metrostation: Hovedbanegården
Scandic – Kødbyen
Skelbækgade 3A
1717 København
Hjemmeside: Scandic
Metrostation: Hovedbanegården (eller Enghave Plads)
Parkering – egen bil
HK Danmark betaler parkering for delegerede, observatører og gæster i forbindelse med
kongressen. Du lægger selv ud for parkeringen, husk at gemme kvitteringen – herefter kan du
sende en mail til Kongres@hk.dk med bilag og CPR-nummer. Så sørger vi for udbetaling via

Side 3 af 5

NemKonto. Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal p-pladser ved alle tre hoteller.
Spørg eventuelt din afdeling, om de har arrangeret transport.
Registrering på kongressen
Alle delegerede bliver scannet på deres adgangskort i døren til kongressalen morgen og
eftermiddag. Husk at have din QR kode klar. Hvis du bliver forhindret i at møde op, skal du
kontakte kongresbureauet.
Servicefunktioner
Under kongressen er der følgende servicefunktioner og ansvarsfordeling:
Kongresansvarlig: Gert Skov
Kongressekretariat/kongresbureau: Kitt Winther
• Sekretariat for kongressen
• Udstedelse af tilhørerkort
• Praktiske spørgsmål
Kontaktperson for gæster: Niels Bangstrup
Praktik i kongressalen: Gitte Nielsen
Presse: Søren Gisselmann
Protokol: Dorte B. Rasmussen
• Der udarbejdes en elektronisk protokol med billede og lyd af kongressens forhandlinger, som
lægges på www.hk.dk/kongres. Herudover vil der blive udarbejdet en oversigt over vedtagne
beslutninger, der efter dagens forhandlinger lægges i Kongres-app’en og på kongressitet.
Stande: Maria R. Beich
Talere og kongrestema: Katrine Rafn og Tine Skov Jensen
Teknik: Michael Matz
Underholdning og kongresfest: Maria R. Beich
Stande
På kongressen har du mulighed for at møde Alka, Christiansminde, HK Ungdom, Klinten, PFA, PKA
og Sampension, der alle deltager med en stand i foyerområdet. Derudover deltager HK med en
Verdensmål-stand og en stand, hvor du kan møde medarbejdere fra forskellige afdelinger i
Forbundshuset. A4 Medier er til stede i Foyeren med en ’levende stand’ på kongressens førstedag.
Se mere information om standene på kortet over Foyeren og i et særskilt dokument ’Stande’.
Streaming
Du kan løbende se kongressen på TV-monitorer i Falkoner. Al lyd og billede fra kongressens
talerstol streames direkte på www.hk.dk/kongres og optages til brug for den elektroniske protokol.
Tablets – udlån
Alle materialer på kongressen skal tilgås elektronisk via vores Kongres-app. Som delegeret skal du
medbringe en tablet eller en pc til kongressen. Hvis du ikke har mulighed for det, kan du låne en
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Lenovo tablet ved at sende en mail til Kongres@hk.dk senest den 8. oktober 2021.
Tabt arbejdsfortjeneste
HK Danmark dækker udgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste for delegerede og observatører.
Hvis du har brug for at søge om tabt arbejdsfortjeneste kan dette gøres via MitHK.
Er du kommunal- eller statsansat søger din arbejdsgiver om tabt arbejdsfortjeneste via
elektronisk faktura til EAN: 5 790 002 105 128 att. Maria Richoff Beich.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kongres@hk.dk
Bemærk: Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste for "mistet" overarbejde, vagttillæg eller andre
virksomhedsbetingede tillæg, der udbetales, når man er i beskæftigelse i den pågældende
virksomhed bortset fra, hvor det kan dokumenteres, at du er på fast aften- eller nattevagt.
Tilhørere
Tilhørere kan deltage i kongressen. Deltagere internt fra HK skal være tilmeldt gennem de lokale HKafdelinger eller ved henvendelse i Forbundssekretariatet (Kongres@hk.dk). Det koster 450 kroner pr.
dag at deltage. Beløbet inkluderer formiddagsforplejning, frokost og eftermiddagsforplejning. Vi skal
betale forplejning for alle tilstedeværende.
Tilhørere skal selv sørge for transport til og fra kongressen (vi dækker ikke udgifter til transport).
Spørg eventuelt din afdeling, om de har arrangeret transport.
Vi ønsker dig en god, spændende og digital kongres.
Venlig hilsen
Kim Simonsen
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