
 

Generalforsamling i HK-klubben mandag den 19. januar 2015 

Tid: 11.00 – 13.00 

Sted: Hovedbygningen, Aulaen, Nordre 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) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

7) Fastsættelse af kontingent 

8) Indkomne forslag 

- vedtægtsændringer 

9) Valg af tillidsrepræsentanter og suppleanter i 13 valgforsamlinger* 

- 5 vicedirektørområder + universitetsledelsens sekretariat 

- 4 administrationscentre 

-4 fakulteter 

10)  Valg af kasserer 

11) Valg af kasserersuppleant 

12) Valg af revisor for 1 år 

13) Valg af revisorsuppleant for 1 år 

14) Evt.  

* der vil under pkt 9 være orientering fra TR på området samt diskussion og beslutning om 

offentliggørelse af lønforhandlingsresultater når disse foreligger.  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til fælles TR Helle 

Colding Seiersen på hcs@au.dk senest 12. januar 2015. 

Bilag udsendes senest 13. januar 2015 i henhold til gældende vedtægter. 

Der vil blive serveret sandwich og vand. 

Der er af ledelsen givet tilladelse til deltagelse under forudsætning af, at uopsættelige 

opgaver varetages på forsvarlig vis.  

Tilmelding senest 12. januar 2015 på https://auws.au.dk/Generalforsamling_HK-klubben 

mailto:hcs@au.dk
https://auws.au.dk/Generalforsamling_HK-klubben


Informationsmøde om lønforhandlinger foråret 2015 

I perioden 6. februar til 27. marts 2015 vil årets lønforhandlinger foregå. Det bliver en smule 

kompliceret, idet der skal forhandles for de to foregående år. Både I, TR og lederne får en 

udfordring ud over det normale, især da mange i administrationen har fået nye chefer, og 

desuden er blevet flyttet fra fællesadministrationen til administrationscentrene.  

Vi vil gerne orientere om ovenstående og lønforhandlingsprocessen generelt og bl.a. 

komme ind på baggrunden for lønforhandlingerne 2015, proces, skemaer, kriterier m.v. 

Ovenstående foregår i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen den 19. januar – 

samme sted og varer frem til kl. 14. 

Der er af ledelsen givet tilladelse til deltagelse under forudsætning af, at uopsættelige 

opgaver varetages på forsvarlig vis.  

 

På vegne af HK-klubben 

Helle Colding Seiersen 

Fælles TR 

 


