
 

 

Indkaldelse til generalforsamling i HK-klubben 
Mandag den 5. december 2022 kl. 11 – 13.30 

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

 

10.30 – 11.00 Registrering af deltagere 

11.00 – 11.10 Velkomst og praktiske oplysninger 

11.10 – 12.00 Hovedgeneralforsamling 

Dagsorden for hovedgeneralforsamling: 

1) Valg af dirigent 
2) Godkendelse af dagsorden 
3) Valg af referent 
4) Valg af stemmeudvalg 
5) Fremlæggelse og godkendelse af beretning 
6) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab – bilag eftersendes 
7) Fastsættelse af kontingent til HK-klubben 
8) Indkomne forslag 
9) Valg af suppleanter for tillidsrepræsentanter* 

12.00 – 13.00  

Frokost og generalforsamling i de enkelte områder bl.a. med lokale beretninger og valg af 
suppleanter* 

13.00 – 13.30 

Hovedgeneralforsamling fortsættes herunder offentliggørelse af valgte suppleanter 

10) Valg af revisor for 1 år 
11) Valg af revisorsuppleant for 1 år 
12) Evt. 

Nye medlemmer til aktivitetsudvalget 

 
* Under pkt. 9 suspenderes hovedgeneralforsamlingen, og deltagerne fordeles i 11 



valgforsamlinger. Der spises frokost, og TR/suppleant aflægger kort beretning for området. 
Desuden vælges TR-suppleanter på samtlige områder.  

Ønsker du at stille op som TR-suppleant eller høre nærmere om dette, kan du evt. kontakte 
fælles TR og/eller din lokale TR.  

Jf. vedtægterne kan stemmeafgivelse ikke afgives ved fuldmagt eller elektronisk. Man kan 
derimod godt stille op som suppleant for TR ved fuldmagt indsendt til fælles TR senest 
1.12.2022. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til fælles TR Helle 
Colding Seiersen på hcs@au.dk senest 21. november 2022. 

Bilag til generalforsamlingen udsendes senest 26. november 2022. 

Der serveres sandwich og vand. Vær sød at prioritere generalforsamlingen, når du har meldt 
dig til. Dels koster mad og drikke temmelig meget, og dels vil vi gerne undgå madspild.  

Der er af ledelsen givet tilladelse til deltagelse i arbejdstiden under forudsætning af, at 
tjenesten tillader det. Husk at orientere din leder, hvis du deltager.  

Din afdeling bør betale rejseudgifter (medlemmer med arbejdssted udenfor Aarhus), men er 
der problemer med at få dækket rejseudgifterne, så kontakt fælles TR Helle Colding Seiersen, 
hcs@au.dk  

Da der ikke er teknisk mulighed for videolink fra Aulaen, opfordres medlemmer med 
arbejdssted uden for Aarhus til at deltage fysisk. Lav ”en tur ud af det” og få tilskud fra klubben 
til en kop kaffe eller lignende undervejs på turen.  

 
Tilmelding senest 30. november 2022 

https://events.au.dk/generalforsamlinghkklubben2022 
 
 

I anledning af den tilstundende jul udlodder HK-klubben 10 gaver til 10 heldige 
fremmødte til generalforsamlingen. 
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