
 

Referat af generalforsamling i HK-klubben 

Tirsdag den 29. november 2016 fra kl. 11.00 – 14.00 

Sted: Hovedbygningen, Aulaen, Ndr. Ringgade 4, 8000 Aarhus C 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Godkendelse af dagsorden 

3) Valg af referent 

4) Valg af stemmeudvalg 

5) Fremlæggelse og godkendelse af beretning 

6) Fremlæggels og godkendelse af regnskab – bilag 

7) Fastsættelse af kontingent 

8) Indkomne forslag 

9) Valg af tillidsrepræsentanter og suppleanter i 11 valgforsamlinger * 

10) Valg af kasserer 

11) Valg af kasserersuppleant 

12) Valg af revisor for 1 år 

13) Valg af revisorsuppleant for 1 år 

14) Evt.  

 

Ad 1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Bent Klim Johansen (formand i HK Østjylland), som blev valgt. 

Generalforsamlingen er varslet i henhold til vedtægterne. Der er 73 stemmeberettige til stede. 

 

Ad 2) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Ad 3) Valg af referent 

Bestyrelsen foreslog Ivy Kirkelund, som referent. Hun blev valgt. 

 

Ad 4) Valg af stemmeudvalg 

Didde Vaaben og Lisbeth Kaufmann 

Ad 5) Fremlæggelse og godkendelse af beretning 

Helle Colding Seiersen fremlagde HK-klubbens beretning.  

Siden HK-klubben blev konstitueret 4. februar 2015, har bestyrelsen afholdt møde hver måned undtagen i juli 

og august måned. Herudover er der afholdt et 24-timersmøde samt større fællesmøder og arrangementer. Hun 

berettede lidt om HK-klubbens møder, hvor et fast punkt på dagsordenen er erfaringsudveksling, hvor TR kan 



dele erfaringer og få gode råd. Herudover har der på møderne være orientering fra fælles TR, stedfortræder, 

nyt fra udvalg, HSU og andre møder. Nyt fra HK Stat Østjylland er også et fast punkt. Der er blevet drøftet 

overenskomst 2015, sygefraværssamtaler, kompetenceudvikling (herunder bl.a. engelskkurser i England og 

TAP-studierejse puljens nedlæggelse) og personalepolitikken, som er blevet revideret. Der har desværre også 

været besparelser med afskedigelser til følge. På 24-timersmødet var temaet fastholdelse af medlemmer, hvor 

vi bl.a. havde besøg af vicedirektør for HR Anna Behnk. Bent Klim Johansen fortalte om TR-strukturen i SKAT, 

som er sammenlignelig med AU. 

HK Stat har i haft God kollegakarma-kampagne. Flere kolleger på AU var indstillet som den bedste kollega og 

HK Østjylland kom med kagemænd som overraskelse.  

Endelig har 2016 være jubilæumsår, hvor vi bestyrelsen har haft jubilæumskampagner (antistress-hjerter, spot-

on emner og kommunikationskursus) i samarbejde med HK Østjylland. 

Et af de fremmødte medlemmer ville gerne takke alle TR for det store arbejde. 

Beretningen blev vedtaget. 

Ad 6) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab – bilag 

Regnskabet blev fremlagt af Dorte Kondrup. Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen. 

Regnskabsperiode 1.januar 2015 – 31. oktober 2016. 

Indtægter: 

Kontingentindbetalinger 

HK tilskud 

Renter 

Deltagerbetaling til foredrag med Jytte Abildstrøm 

Indtægter i alt kr. 180.593,94 

Udgifter: 

I alt kr. 109.792,93 

HK-klubbens indestående i banken pr. 31.10.2016 var på kr. 181.611, 12 

En af de fremmøde stillede spørgsmål om indestående kommer det medlemmerne til gode. Regnskabet blev 

afsluttet inden jubilæet, så når det er afregnet vil bestyrelsen lave en strategi for hvordan beløbet skal 

anvendes. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 7) Fastsættelse af kontingent 

Nuværende kontingent er på 15 kr. heraf går 2 kr. til TAP-klubben. 

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret. Forsamlingen vedtog uændret kontingent. 

Ad 8) Indkomne forslag 



Generalforsamlingen gennemgik forslagene, således at de mest vidtrækkende blev debatteret først. Da der 

ikke var tilstedeværelse og motivering fra forslagsstillerne på generalforsamlingen, blev forslagene 

kommenteret, uddybet og forklaret af bestyrelsen ved fælles TR.  

Forslag 1: Ligestilling til deltagelse i generalforsamlingen for medarbejdere med andet campustilhørsforhold 

end Århus 

Der stilles hermed forslag om at det bliver muligt at deltage i generalforsamlingen uden fysisk tilstedeværelse i 

Århus. Alle AU-ansatte medlemmer af HK er inviteret med til generalforsamlingen. Der står i indkaldelsen at 

ledelsen har givet fri til deltagelse forudsat at uopsættelige opgaver varetages. 

For en medarbejder fra f.eks. Emdrup skal der lægges omkring 8 timer oveni mødetiden til transport til og fra 

Århus for at deltage i generalforsamlingen. Det betyder, at en medarbejder i Emdrup skal bruge 11 timer på at 

deltage i generalforsamlingen. Det svarer til næsten halvanden arbejdsdag. Dertil kommer praktiske 

foranstaltninger med bestilling af billetter og aftaler om pasning af børn m.m. Der er meget lang tid at afsætte 

for et tre timers møde i Århus. Dertil kommer, at det faktisk ikke fremgår, om AU betaler for transport til og fra 

Århus samt om timerne til transport kan betragtes som arbejdstid.  

Bestyrelsen fremlagde forslag 1 for vicedirektør for HR, Anne Behnk, da spørgsmålet primært er af økonomisk 

karakter, og derfor udenfor bestyrelsens kompetencer at tage stilling til.  

Bestyrelsens kommentar: Skulle medlemmer ønske at deltage i generalforsamling eller andre fællesmøder og 

ledelsen ikke vil betale for rejsetiden, må HK-klubben afholde udgifter til evt. tabt arbejdsfortjeneste.  

Forslag 2: Demokratisk geografisk ligestilling. 

Grundet forholdene beskrevet under forslag 1 deltager mange HK’ere fra Emdrup ikke i generalforsamlingen og 

dermed er disse medarbejdere reelt afskåret fra at deltage i den demokratiske valghandling på 

generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen deler sig i 11 forskellige forsamlinger, når der skal stemmes på TR og suppleanter. Det er 

efter sigende ikke praktisk muligt, at videolinke til og fra 11 forskellige steder på en gang. Derfor foreslås det, 

at det bliver muligt at brevstemme (eller stemme digitalt) inden afholdelsen af generalforsamlingen, ligesom 

det f.eks. sker ved folketingsvalg, hvor borgere, der ikke kan deltage på valgdagen har mulighed for at 

brevstemme inden valget. Denne mulighed for demokratisk geografisk ligestilling for HK-medlemmer uanset 

campustilhørsforhold kunne også komme HK-medlemmer til gode, der af andre grunde end distance ikke har 

mulighed for at deltage i generalforsamlingen.  

 

Generalforsamlingen behandlede forslag 2, og bestyrelsen oplyste, at forslaget vil kræve flere 

vedtægtsændringer som skal godkendes af HK Østjylland. Bl.a. står der i vedtægterne at man ikke kan 

brevstemme, hvilket man heller ikke kan ved HKs kongresser m.v. Hvis dette skal være en mulighed, betyder 

det også, at man ikke kan stille op til bestyrelsesposter, suppleantposter, kasserer, kasserersuppleant, revisor 

samt revisorsuppleant på selve generalforsamlingen. Det kan forudses at dette kan give problemer når der skal 

hververs til alle disse poster – flere har meldt sig i sidste øjeblik bl.a. fordi man ikke ønsker et kampvalg, og 

derfor venter og ser om andre stiller op. 



Derudover er det et mindst lige så vigtigt argument for, at dette forslag ikke bør vedtages, nemlig den værdi at 

medlemmerne har mulighed for at mødes. Forhåbentlig er det også beretning, lokalgeneralforsamlinger m.v. 

som gør, at man har lyst til at komme, og ikke kun valghandlingen. Det er vigtigt at prioritere dette ene møde 

årligt.  

Det kan i øvrigt oplyses, at der på forbundsplan er nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med en 

strukturændring i forhold til generalforsamlinger, struktur m.v., da flere og flere af statens arbejdspladser 

geografisk ligger spredt ud over landet. Hvornår arbejdsgruppen er færdig, vides ikke.  

Generalforsamlingen nedstemte enstemmigt forslag 2. 

 

Forslag 3: Demokratisk geografisk ligestilling. 

Hvis forslag 2 ikke kan imødekommes, uanset grund, stilles hermed forslag om at HK-bestyrelsen arbejder 

målrettet i 2017 på at få ændret den eller de bestemmelser/årsager, der ligger til grund for at forslag 2 ikke 

kan imødekommes, således at alle HK-medlemmer fra AU har samme vilkår for at stemme ved valg af TR og 

suppleanter. Det anses ikke som samme vilkår, når nogle medlemmer skal bruge ekstrem meget tid på 

transport for at kunne udøve sit demokratiske valg. 

Bestyrelsen ønsker ikke at iværksætte et arbejde vedr. ændringer af vedtægterne, da det er meget tungt 

administrativt arbejde, hvor bl.a. forbundet også skal ændre vedtægter. Vi mener, at bestyrelsens begrænsede 

ressourcer skal anvendes på det faglige arbejde på AU til gavn for medlemmerne. Dette også set i lyset af, at 

der arbejdes med vedtægter og struktur på forbundsplan.  

Generalforsamlingen nedstemte enstemmigt forslag 3. 

 

Forslag 4: Angivelse af information ved HK-arrangementer 

Der stilles hermed forslag om, at der ved ethvert HK arrangement oplyses om ledelsen har givet fri til 

deltagelse, om transportudgifter dækkes samt om transporttiden kan betragtes som arbejdstid. Dermed er 

ingen medlemmer i tvivl om deres mulighed for deltagelse i de udbudte arrangementer. 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at bestyrelsen skal gøre det endnu tydeligere i indkaldelser m.v. om 

hvad der er givet fri med løn til, og hvad der ikke er. 

Forslag 5: Bestyrelsesmøder 

Der stilles forslag om, at bestyrelsesmøder afholdes via videolink, såfremt der i bestyrelsen er medlemmer med 

forskellige campustilhørsforhold. Forslaget dækker medlemmer af bestyrelsen, suppleanter og andre der 

deltager i HK-bestyrelsens møder.  

Bestyrelsesmøder har altid kunne foregå over videolink, hvis bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter med 

arbejdsplads udenfor Aarhus har ønsket det. Så denne praksis opretholdes. Bestyrelsesmøder er generelt kun 

åbne for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslag 5. 



Forslag 6: Bestyrelsesmøder 

Såfremt forslag 6 ikke er muligt af juridiske/lovmæssige grunde, foreslås rotation mellem lokationer i 

forbindelse med mødeafholdelsen. 

Forslag 6 udgår som resultat af vedtagelsen af forslag 5. 

Forslag 7: Arrangementer via videolink. 

Det foreslås, at arrangementer i videst muligt omfang tilbydes som videolink eller alternativt afholdes fysisk på 

de forskellige campi, såfremt videolink ikke er muligt grundet arrangementets karakter. Dette for at sikre, at 

alle medlemmer har lige mulighed for deltagelse. 

Uddybning fra bestyrelsen til generalforsamlingen: 

Når bestyrelsen arrangerer medlemsaktiviteter så som OK-møder, infomøder før lønforhandlinger m.v., 

tilbydes altid deltagelse mulighed for videolink for ansatte med arbejdsplads udenfor Aarhus. Dette vil blive 

fortsat.  

Sociale arrangementer som besøg i Den Gamle By, Væksthusene m.v., kan i sagens natur ikke videolinkes. 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslag 7. 

Ad 9) Valg af tillidsrepræsentanter og suppleanter i 11 valgforsamlinger 

ARTS: Anne Overballe (suppleant) 

BSS: Line Bang Pedersen (TR) 

Health: Gitte Bak Ditlefsen (suppleant) 

ST: Charlotte Elisabeth Kler (TR) 

Klinik: Anette Aakjær (suppleant) 

Adm. Arts: Anette Vilstrup Kruse (suppleant) 

Adm. BSS: Tina Lindhardt (TR) 

Adm. Health: Malene Loft Sørensen (suppleant) 

Adm. ST: Camilla Mikkelsen (suppleant) 

AU HR: Karin Augustenborg (suppleant) 

AU IT: - Ingen, dækkes af Helle Colding FTR 

AU Universitetsledelse og Stab: Ingen, dækkes af Helle Colding FTR 

AU Forskning og Relationer: Ingen, dækkes af Helle Colding FTR 

AU Økonomi og Bygninger: Tina Dreier (TR) + Louise Bering Liisberg (suppleant)* 

AU Uddannelse: Birgitte Schrøder (suppleant) 
 



 Louise Bering Liisberg har fået forlænget en midlertid ansættelse på Health, og kan derfor ikke 
være suppleant for AU Økonomi og Bygninger 

Ad 10) Valg af kasserer 

Dorte Kondrup genopstillede. Dorte blev genvalgt. 

Ad 11) Valg af kasserersuppleant 

Linda Novak Kramer Rasmussen blev foreslået. Linda blev valgt. 

Ad 12) Valg af revisor for 1 år 

Annemette Petersen genopstillede. Annemette blev genvalgt. 

Ad 13) Valg af revisorsuppleant for 1 år 

Birgit Nygaard genopstillede. Birgit blev genvalgt. 

Ad 14) Evt.  

 

Der blev udtrukket gaver til nogle af de fremmødte. 

Dem, som ikke deltog i jubilæumsarrangementet fik udleveret en power bank. 

Bent Klim Johansen afsluttede med at berette lidt om, hvorfor det er vigtigt at være en del af det faglige 

arbejde.  

En faglig klub er et forum for det faglige arbejde. En klub styrker det faglige arbejde på arbejdspladsen. Han 

afsluttede med at sige, hvor stolt han er stolt af at være formand for HK-klubben ved Aarhus Universitet. 

Helle afsluttede med at takke for fremmødet og var glad for at der var blevet valgt nye TR og suppleanter. Hun 

takkede de afgående TR og suppleanter Conni Bækby, Rikke Bjørn Jensen, Mariann Andersen og Jan Bielack. 

Bent fik tak for at have ledet generalforsamlingen. Jytte blev også takket for altid at være der for klubben og 

hendes tilstedeværelse på generalforsamlingen. 


