
 
 

 

Referat af generalforsamling i HK-klubben Aarhus Universitet tirsdag den 30. 
november 2021. 

 

Dagsorden for generalforsamlingen 

 
1) Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Bent Klim Johansen fra HK-Østjylland, som blev valgt. 
 
2) Godkendelse af dagsorden 
Generalforsamlingen er indkaldt iht. vedtægterne. Dagsordenspunkterne blev læst op. 
Dagsorden blev godkendt. 
 
3) Valg af referent 
Bestyrelsen foreslog Ivy Kirkelund, som blev valgt som referent. 
 
4) Valg af stemmeudvalg 
Bestyrelsen foreslår Brit Knudsen (ACA), Janne Irming (BSS), Lene Birksø (TECH) 
 
5) Fremlæggelse og godkendelse af beretning 
Fællestillidsrepræsentant (FTR) Helle Colding Seiersen (HCS) fremlagde beretning: 

Bestyrelsen består af 13 TR og 5 suppleanter. 6områder er ikke dækket af en TR 
(Universitetsledelsens Stab, Forskning og eksterne relationer, AU HR, Erhverv, CED samt 
AU IT), hvilket skyldes at områderne er for små til valg af egen TR eller at man ikke har en 
kandidat til posten. Områderne dækkes af FTR. 

 
Foråret 2021 bød på overenskomstforhandlinger på Statens områder, hvor HK’s 
forbundsformand Rita Bundgaard sa for bordenden. Vi fik bl.a forhandlet 4,42% mere i løn, 
forbedring af minipension, og taget hul på en ny seniorordning, som træder i kraft 1.4.2022. 
92% stemte ja til urafstemningen. HK Østjylland havde den højeste stemmeprocent med 
61,5. 

HK-stat afholdt kongres digitalt, som forløb godt. Delegerede fra HK-Østjylland sad sammen 
på Sabro Kro. Der blev valgt ny næstformand i HK Stat, nemlig Ulla Moth Lund, tidl. 
formand for HK Stat Hovedstaden. 

HK-klubben afholdt også generalforsamlingen online. Det samme blev HK-bestyrelsens 
møder, hvor der har været dagsordenspunkter som lønforhandlinger, krænkede adfærd, 
corona, hjemmearbejde, genåbning, planlægning af bestyrelsens 24-timersmøde, OK 
forhandlinger samt erfaringsudveksling. 

Efter sommerferien mødte vi ind igen og HK-klubben holdt atter et fysisk møde. 



 
Fremtidens hjemmearbejde – hvordan skal det blive. Der er forskellige 
retningslinjer afhængigt af hvor man sidder på AU. Dette er vigtigt at pointere, at man ikke 
har ret til hjemmearbejde, men det er et tilbud. I den sammenhæng er det vigtigt at vi også 
holder os for øje, at det kollegiale og faglige fællesskab er en lige så vigtig del af vores 
arbejdsplads og arbejdsliv, som de opgaver vi er sat til at løse er.  
I oktober var HK-bestyrelsen på 24-timersmøde, hvor vi bl.a. havde inviteret Ulla Moth 
Lund til at komme og fortælle om hendes visioner for HK Stat. Derudover var Jens Ole 
Mathiasen, som er psykoterapeut inviteret, og som holdt et oplæg om aktiv lytning, 
bisidderrollen og den svære samtale. 
 
Husk at kontakte jeres TR ved langtidsfravær grundet sygdom (særligt stress og 
overbelastning). TR bliver ikke orienteret om sygemeldinger. Vi deltager også gerne i 
medlemmernes sygesamtaler. 

Kompetencefonden er nedlagt og erstattet af en ny. Den er nemmere at anvende og man får 
hurtigere svar. Puljen tømmes hurtigt, så man skal sidde klar ved tasterne, så snart der åbnes 
for ansøgninger. 

Vores elevansvarlige Karin Augustenborg har desværre forladt AU, så HK-klubben mangler 
en person, som vil tage sig af elever. Det behøver ikke at være en fra bestyrelsen. Der er ca. 
20 elever på AU.  

HK giver gaver til jubilæer (25, 40 og 50 år). Det kræver dog, at I giver besked til jeres lokale 
TR, og så deltager vi også gerne i receptioner i den anledning  

Aktivitetsudvalget er atter i gang. Der har været afholdt 3 arrangementer, som er forslag som 
kom ind på sidste års generalforsamling.  Escape room, Bøf og bowling og Julebanko. Tak til 
aktivitetsudvalget. 

HK Danmark afholdt sin kongres nr. 33 i november måned. Der var valg af formand for HK 
Danmark.  
 
Anja Steen Jensen blev valgt som HKs første kvindelige formand. Hun er tidligere 
næstformand i HK Privat. Lige ledes blev der valgt ny næstformand. Valget faldt på Mads 
Samsing, tidl. næstformand i HK Kommunal.  

HCS sluttede med at takke  TR og suppleanter for deres indsats i årets løb. At være TR 
betyder ofte, at man også sidder i diverse udvalg LSU, AMU etc. Det er noget som tager tid - 
også i fritid. 

Der var ingen kommentarer til beretningen. 

Beretningen blev godkendt. 

6) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  

 
Michael Krattet (MK) fremlagde regnskabet. 



 
God styr på regnskabet – der kommer løbende penge ind og der er heldigvis aktiviteter. 
Vi har skiftet bank og der er indbetalt et forsinket kontingent for 4. kvartal 2020 fra andre 
afdelinger. Vi har kolleger som er medlemmer i hhv Hovedstaden, Sjælland og Midt/Vest.  

Der blev spurgt om der blev lagt budget for klubben. Det gør der ikke - pengene skal bruges 
og ikke opspares. Evt. ønsker om midler til aktiviteter skal blot sendes HCS.  

Der blev spurgt ind til 2 udgiftsposter (copyright og MC). MK forklarede at det omhandlede 
et gebyr og en bøde for ulovligt anvendelse af billede på hjemmesiden. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
7) Fastsættelse af kontingent til HK-klubben 
15 kr. af kontingentet går til HK-klubben pr. medlem. HK hovedstaden, Sjælland, Midt/Vest 
mangler at overføre penge til klubben. Heraf går kr. 2 til TAP-klubben.  

HCS forklarede hvem som TAP-klubben repræsenteres af. En samling af ikke-akademiske 
fagforbund ved AU. Formanden for TAP-klubben er automatisk næstformand i 
Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). Der skal vælges en ny på generalforsamlingen. Som 
formand for TAP-klubben er man helt eller delvist frikøbt fra sin ”normale” stilling på AU.  
 
8) Indkomne forslag 
HK bestyrelsen har stillet forslag til vedtægtsændringer, som var udsendt som bilag til mødet 
generalforsamlingen..  

§3, stk. 3 
Der tilføjes i 3 linje ”eller TR-beskyttelse,”. 
Vedtaget. 

§3 stk. 5 
Der tilføjes i 3 linje ”og suppleanter”. 
Vedtaget. 

§4 stk. 2 
Følgende  slettes i linje 2 ”Næste generalforsamling afholdes derfor i 4. kvartal 2016” 
Vedtaget. 

§4 stk. 9 pkt. 3 
Følgende bemærkning slettes ”**) Ved generalforsamling i 2015 vælges suppleanter dog kun 
for 1. år” 
Vedtaget 

§4 stk. 10 
Rækkefølgen i dagsorden ændres således at ”Valg af dagsorden” indsættes som pkt. 2 og 
”Valg f stemmetællere” indsættes som pkt. 4. Derudover tilføjes ”Fremlæggelse og 
godkendelse” under pkt. 5. og 6.  

Ivy Kirkelund foreslog en ændring af forslaget, således at ”valg af referent” indsættes som 
pkt. 2 umiddelbart efter ”1. Valg af dirigent”. ”Godkendelse af dagsorden” flyttes til pkt. 3. 
Vedtaget 
 
I samme paragraf rettes under ”*) af”, som er et overflødigt ord 



 
Der foretages en konsekvens rettelse som følge af ovenstående rettelser i §4. 
Vedtaget 

§7 
Linje 2 ændres tekst fra ”et klubmedlem/kasserer.”  til ”i forening med kasseren.” 
Vedtaget 

 

Spørgsmål fra forsamlingen: 

HK-klubben har skiftet bank, da den tidligere kasserer havde kontoen i en lille lokal bank i 
hendes hjemby, hvilket gjorde det lidt svært, da der blev valgt en ny kasserer. 

9) Valg af tillidsrepræsentanter og evt. suppleanter* 
AU UDD:  Helle Colding Seiersen, TR 
HE institutter: Gitte Bak Ditlefsen, TR og Lone Taulborg, TR-suppleant 
BSS institutter: Ane Mette Tønder Jensen, TR 
Adm. Health: Søren Dam, TR 
ARTS Institutter Lotte Varnich 
Adm. Nat Tech Mathilde Kvist Munk, TR og Pernille Stentov, TR 
Adm. BSS Tina Lindhardt, TR 
Adm. Arts: ACA Ivy Kirkelund, TR 
Klinikassistenter Linda Fischer, TR 
NAT-TEC Institutter Charlotte Kler, TR 
AU Økonomi Michael Hertzum Krattet, TR og Dorte Thomsen, suppleant Mary Ladefoged 
 
10) Valg af revisor for 1 år 
Bestyrelsen foreslår Birgit Nygaard Sørensen. Andre kandidater: nej 
Birgit er valgt.   
 
11) Valg af revisorsuppleant for 1 år 
Lene Birksø blev valgt. 
 
12) Evt.    
Der skal ikke afspadseres til generalforsamlingen. Ledelsen har godkendt deltagelse med løn 
jf. indkaldelsens tekst. 

HCS sluttede af med at meddele, at vores TAP-fællesrepræsentant Lotte Thue er blevet ansat 
som faglig konsulent i HK. Jytte Gaardsted går på pension pr. 1.1.2022. 

Jytte takkede forsamlingen for godt samarbejdet gennem mange år. 

 


