Kære medlemmer
Efteråret er lige om hjørnet, og dermed også forskellige arrangementer og informationer som jeg vil
dele med jer.
Generalforsamling i HK-klubben:
Årets generalforsamling i HK-klubben afholdes den 28. november fra kl. 10.30 (endeligt tidspunkt
følger). Vi håber i år, at generalforsamlingen også indeholder en gæsteoptræden af en person, som
er relevant set i forhold til vores faggruppe.
Der er desuden valg af tillidsrepræsentanter og evt. suppleanter.
Generalforsamlingen afholdes traditionen tro i Aulaen og Vandrehallen. Sæt X i kalenderen allerede
nu.
Nyt fra Aktivitetsudvalget:
Aktivitetsudvalget har været samlet, og har store planer for os, hvilket er rigtig dejligt.
Første arrangement er en juleudflugt til Den Gamle By med efterfølgende spisning. Det bliver
torsdag den 5.12. Reserver allerede nu datoen. Invitation, tilmelding m.v. følger.
For nogle år siden afholdt Aktivitetsudvalget også denne tur, og den var så stor en succes, at der
måtte hele to arrangementer til.
Aktivitetsudvalget har også planer og Bowling & Bøf i marts/april, en tur til København med besøg i
Tivoli og Folketinget i august/september, julebanko i december og der er også allerede ideer til
aktiviteter i 2021.
Jeg håber, at rigtig mange vil bakke op om Aktivitetsudvalgets arrangementer.
Lokale aktiviteter:
Har I lyst til at arrangere et møde, et oplæg, en udflugt for medlemmerne lokalt i jeres afdeling, er
det også en mulighed. Det kan være for medlemmer i et administrationscenter, institut,
vicedirektørområde eller kolleger på tværs som I samarbejder med, er også en mulighed. Vi har lidt
penge på HK-klubbens budget, og vil så gerne have, at de bruges på medlemmerne.
Jeg har derfor udarbejdet et fakta-ark med et eksempel på hvordan man kan gøre, samt et skema til
udfyldelse hvis I ønsker at afholde et arrangement.
I er meget velkomne til at kontakte jeres TR eller fælles TR, hvis I har spørgsmål.
Kompetencefonden:
I har sikkert allerede fundet ud af, at den gamle kompetencefond er nedlagt, og en ny har set dagens
lys. https://kompetenceudvikling.dk/den-statslige-kompetencefond

De største ændringer er:
- man søger direkte ved kompetencefonden
- der kan ikke søges til grupper. Dog kan man individuelt i en gruppe søge hver især, og evt. få en
bevilling. Det kræver man er fra samme medarbejdergruppe f.eks. HK og har samme leder.
- medfinansiering behøver ikke nødvendigvis være i form af penge, men kan også være
arbejdsgiverbetalt frihed til deltagelse i kompetenceudvikling
- HK har udarbejdet en positivliste med kurser der automatisk bliver behandlet hurtigt. Ønsker man
et kursusforløb der ikke er på listen, er sagsbehandlingstiden lidt længere.
- der er ingen faste ansøgningsfrister – man kan søge løbende.
Se mere specifikt for HK-medlemmer her: https://www.hk.dk/karriere/uddannelse/den-statsligekompetencefond
HK-klubbens bestyrelse:
HK-klubbens bestyrelse holder møde med 6 ugers intervaller – ca. De næste møder er planlagt til 22.
oktober (ordinært møde), 5. november (vedr. generalforsamling). Efter generalforsamlingen
konstituerer bestyrelsen sig, og mødedatoer for de næste 6 måneder kalendersættes.
Har du emner du gerne vil have bestyrelsen skal tage op, er du velkommen til at kontakte fælles TR.
Med venlig hilsen
Helle Colding Seiersen
Fælles TR, HK
tlf. 2338 2057
hcs@au.dk

