
Bliv aktiv i HK-klubben 

HK-klubbens bestyrelse har nedsat en række udvalg, som vi gerne vil invitere medlemmerne til at være med 

i. Hver af grupperne har én eller flere bestyrelsesmedlemmer som tovholdere, men vi vil rigtig gerne have 
medlemmerne med os.

Har du lyst til at være med, så kontakt personen som står under hvert udvalg. 

PR- og informationsgruppen (HK cand.alt.): 

Gruppen arbejder med synliggørelse af HK’erne på AU. Vi skal vise vores fag frem, så ledelsen kommer 

på bedre tanker når de erstatter HK’ere med AC’ere. Desuden PR for HK-klubben, Spot on kampagne,  

medlemskab af HK og hvor meget det betyder, at kolleger melder sig ind. Gruppen samarbejder med  

vores faglige konsulent fra HK Stat Østjylland. Sammen er vi stærkere… 

Kontakt Helle Karvonen (TR Adm. ST) hk@au.dk 

Aktivitetsudvalget: 

Udvalget beslutter, planlægger og gennemfører aktiviteter for HK-klubbens medlemmer. I de sidste år har 

aktiviteterne bl.a. været juletur til den Gl. By med efterfølgende spisning, besøg på Cheminova, tur til tivoli i 

København, besøg i Væksthusene, arrangement Jytte Abildstrøm o.m.a. Det er helt op til udvalget hvad vi 

skal tilbyde af aktiviteter. 

Kontakt Anne Overballe (TR-suppl. Arts), overballe@cc.au.dk 

Elevudvalg: 

AU har ca. kontorelever spredt ud over hele universitetet. I HK-klubbens bestyrelse synes vi, at det er vigtig 

at disse elever får et godt uddannelsesforløb, og ikke mindst mærker HK-fællesskabet. Vi vil gerne hjælpe 

dem godt på vej. Så har du lyst til at være aktiv i forbindelse med opstart af elevnetværk hvor eleverne selv 

er tovholdere eller har du lyst til at være med til at byde dem velkommen eller sige farvel og god vind når 

de er færdige, så har vi brug for dig. 

Kontakt Karin Augustenborg (TR-supl. HR), kaa@au.dk 

Kompetenceudvalg: 

Det er vigtigt at vi som HK’ere kompetenceudvikler os. Og det ved de fleste godt. Men hvad er det AU vil 

have vi skal kunne, hvad er strategien udover fine ord? Desuden fornemmer vi, at der bliver sat flere og 

flere forhindringer for at vi kan kompetenceudvikle os på AU, bl.a. er udbuddet af muligheder på HRs 

kompetenceenheds hjemmeside ikke særligt gode. Sidste skud på stammen er, at universitetsledelsen ikke 

længere synes, at vi skal tage engelskkurser i England. 

Kontakt Aase Pedersen (TR Health), Aasep@au.dk 

OK 18: 

Der skal i 2018 forhandles overenskomst på Statens område, og dermed også for os som HK’ere. Hvilke krav 

har vi lokalt som skal bringes videre, hvordan informerer vi før, under og efter OK 18, skal vi indkalde til et 

fællesmøde m.v.  

Kontakt Helle Colding Seiersen (fælles TR), hcs@au.dk  
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