
 

Referat af generalforsamling i HK-klubben 2020 tirsdag den 24.11. kl. 11 – 12 
 

Mødet startede med en præsentation af TR og suppleanter samt deltagerne fra HK-
Østjylland, Jytte Gaardsted (faglig konsulent) og Bent Klim Johansen( formand HK Stat 
Østjylland). Fællestillidsrepræsentant (FTR) Helle Colding Seiersen (HCS) satte rammerne i 
forhold til den virtuelle generalforsamling og chatfunktionen, som anvendes hvis deltagerne 
har bemærkninger, spørgsmål og man sætter X, hvis man vil have ordet. 

Bent Johansen formand for HK-Østjylland indledte mødet med lidt nyt fra det faglige 
område.  

Hvem varetager vores interesser og sikrer vores fremtidige arbejdspladser som HK’ere? Der 
bliver kæmpet vores sag i det politiske landskab. Han pointerede, at vi er dem som er de 
bedste til at løse opgaverne. Det er en evig kamp, men hvis vi vil beholde vores job bliver vi 
også nødt til at kompetenceudvikle os. 

 OK21 bliver ikke så guldrandet som ved OK18.  

Arbejdsmiljøet er under pres under Corona. Det psykiske arbejdsmiljø er under pres, særligt 
for dem som bor alene eller er i risikogruppen, har det været svært.  

Der var endvidere stillet spørgsmål til den grønne dagsorden, herunder vegetarmad i 
kantiner.  

Whistle-blower ordningen er indført pr. 1.11.2020 i ministerier og styrelser og er derfor 
gældende nu. På mange arbejdspladser har der ikke været tilstrækkelige informationer om 
ordningen. De øvrige statslige arbejdspladser har 1 år til at få ordningen implementeret.  

Ordinær generalforsamling i HK-klubben ved Aarhus Universitet 

1) Valg af dirigent 
Bent Johansen, formand HK Stat Østjylland, blev valgt. Generalforsamlingen er lovlig 
indkaldt jf. mails af 4. og 5. november 2020. 
 

2) Valg af referent 
Ivy Kirkelund , TR Administrationscenter Arts, blev valgt. 
 

3) Fremlæggelse og godkendelse af beretning for 2020 



HCS indledte mødet med at sige, at det har været svært at lave en beretning, da der ikke 
har været mange tiltag og arrangementer i det forgangne år. 
 
HK-klubbens bestyrelse konstituerede sig den 16.12.2018, hvor HCS blev genvalgt som 
FTR. Bestyrelsen har ikke været samlet siden vores 24-timers seminar den 27.-28. 
februar, hvor vi umiddelbart derefter blev hjemsendt. Der har været afholdt en del 
virtuelle møder.  
 
HCS berettede om at medarbejdere var nervøse for ikke at kunne præstere under 
hjemsendelsen og nogle fik stressrelaterede symptomer. Ikke så meget på grund af det 
daglige arbejde, men mere for at få dagligdagen til at hænge sammen med hjemsendte 
børn og ægtefæller.  
 
Det har også været udfordringer med at få indrettet sig med en arbejdsplads i hjemmet. 
Men efterhånden fik man hentet udstyr hjem, da det viste sig at hjemsendelsen blev 
længere end forventet.  
 
Da vi atter fik mulighed for at møde ind, startede diskussionerne om hvorvidt erfaringen 
med hjemmearbejde kunne bruges positivt, så der ville blive set med lidt mildere øjne 
på vores ønsker om en mere fleksibel arbejdsform og arbejdstid. Denne diskussion pågår 
endnu. 
 
Årets lønforhandlinger blev gennemført med en meget lille lønsum, hvilken er en kilde til 
evig frustration. TR vil gerne gøre deres til, at midlerne havne på vore medlemmers 
lønkonti. 
 
Bestyrelsesmøderne har været brugt til erfaringsudveksling om kollegernes oplevelse af 
hjemsendelsen – udfordringer og ledelsens måde at tackle det på. HCS kom ind på et par 
eksempler på udfordringer.  
 
Der blev afholdt et virtuelt medlemsmøde om vores krav til OK 21. Forhandlingerne er 
endnu ikke startet. Danmark er selvsagt i en situation, hvor staten nok ikke har tænkt sig 
at give alt for meget i porten. Det er HK’s formand Rita Bundgaard, som sidder for 
bordenden denne gang. 
 
HK Stat Østjyllands generalforsamling marts 2020 blev aflyst og søges afholdt i marts 
måned næste år. HK Stats kongres er ligeledes flyttet 2 gange fra juni i år til oktober i år 
og så igen til juni 2021. 
 
Vi er denne gang hjemsendt frem til 2. januar. Landt de fleste af det administrative 
personale, hvor arbejdsopgaverne tillader det, arbejder så vidt muligt hjemmefra og 
nogle steder møder man ind på skift. 
 



HCS sluttede beretningen med at pointere, at det er vigtigt at fastholde kontakten med 
kollegerne, selvfølgelig uden at bryde forsamlingsforbud eller andre initiativer iværksat 
af myndighederne, men ved at huske at skrive, ringe, skype og tænke på hinanden. 
 
Spørgsmål og kommentarer til beretningen:  
”Det er vigtigt, at man har respekt for hinandens forskellighed og vise individuelle 
hensyn, men det sker ikke. Det har været drøftet i diverse samarbejdsudvalg og 
arbejdsmiljøudvalg, og TR får tilbagemeldinger på at ledelsen vil se på det, men det lader 
desværre ikke til, at det altid sker”. 
 
”AC tager vores job. HK’erne bliver nødt til at kæmpe og bare søge de jobs som bliver 
opslået på samme måde som AC’erne søger HK-jobs”. 
 
”Skal der ske et fornyet syn på vores arbejdstid og tilliden til at vi kan løfte vores 
opgaver, hvilket vi har bevist under hjemsendelsen”?  
 
HCS mener, at vi skal ”sættes fri” og det mener HCS også at den øverste ledelse mener. 
Dog er det hos funktionschefer og mellemledere, at det er lidt mere problematisk at få 
gennemført ændringer.  
 
Tina Lindhardt (TR BSS Adm) mærker, at der har været færre sygedage og mindre stress. 
Hjemmearbejde har endnu ikke været drøftet på LSU.  
 
Beretning blev godkendt. 
 
 

4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2020 
Dorte Kondrup fremlagte regnskabet fra 1.11.2019-1.11.2020. Hun henviste til de 
fremsendte bilag:  
 
Total indtægter 88376,25 
Udgifter totalt: 84278,17 
Indestående i banken: 80.670,54 
Spørgsmål til regnskabet: Ingen.  
 
HCS efterlyste forslag til, hvad pengene kan bruges til? Forslag om at lave et virtuelt 
arrangement. Evt. forslag kunne skrives i chatten og så vil de senere blive rundsendt. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

5) Fastsættelse af kontingent for 2021 
15 kr. til HK-klubben, hvilket er en fastholdelse af kontingentet. 
 
Forslaget blev godkendt. 



 
6) Valg af kasserer 

Dorte Kondrup trækker sig fra posten. HCS takkede Dorte for indsatsen og det store 
arbejde. Bestyrelsen foreslog Michael Krattet (Økonomi & Bygninger), som ny kandidat 
til posten. Der var ikke andre forslag. 
 
Michael Krattet  blev valgt. 
 

7) Indkomne forslag 
Ingen 
 

8) Valg af revisor for 1 år 
Bestyrelsen foreslår genvalg til Anne-Mette Pedersen (Interactive Minds) 
Der var ikke andre forslag.  
Anne-Mette Pedersen blev genvalgt. 
 

9) Valg af revisorsuppleant for 1 år 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Birgit Nygaard Sørensen (Erhvervsstab) 
Der var ikke andre forslag. 
Birgit Nygaard Søren blev genvalgt  
 

10) Eventuelt 
HCS takkede for deltagelse. Der bliver udsendt en mail til alle om, hvem som er blevet 
valgt som TR-suppleanter for det forskellige valgområder. 
Også en tak til Jytte Gaardsted og til Bent Johansen. 
 
 
Efter hovedgeneralforsamlingen delte områderne sig og afholdt lokale 
generalforsamlinger med bl.a. valg af suppleanter. 
 
Nedenfor findes resultaterne af valgene: 
 

Valg af TR-suppleanter: 
 
ARTS:   Genvalg til Rikke Bjørn Jensen 
Health:   Genvalg til Pernille Kiss Hansen 
BSS:   Desværre ingen valgt 
Nat/Tech:   Desværre ingen valgt 
 

Klinikassistenterne:  Nyvalg til Charlotte Koch  

Administrationscenter ARTS:  Nyvalg til Pernille Hovej 
Administrationscenter Health: Genvalg til Henriette Stampe-Degn Møller 



Administrationscenter BSS:  Desværre ingen valgt 
Administrationscenter Nat/Tech: Nyvalg til Pernille Leth Stentov 

AU Uddannelse:  Genvalg til Gitte Heide 
Økonomi & Bygninger:  Desværre ingen valgt 

AU HR, AU IT, Universitetsledelsens Stab, Forskning & Eksterne Relationer, Erhverv & Innovation 
samt CED dækkes af fælles TR Helle Colding. 

 

 

Forslag til kommende aktiviteter (blot nogle få af mange): 

”Der bliver hele tiden talt om kompetencer. Hvad bliver der efterspurgt i fremtiden. Jeg har spurgt 
mine ledere ofte, men får aldrig noget svar, for de ved det ikke. Ved HK det? Og kunne HK stå for 

noget med oplæg/ideer hertil?” 

1 arrangement som på AROS eller Gl. by 

Christiansborg / Folketinget    

Hygge arrangement på AU, hvor vi oplever et godt oplæg og netværker. evt. med spisning. 

Foredrag med Karen Marie Lillelund (er det ikke det hun hedder)? hende bakkesangerinden 

Julegaver juletur til Tivoli i Kbh 2021 Tivoli Friheden 

Et besøg på Foulum 

medlemsarrangement, med koncert, foredrag, spisning eller lignende 

Den Gamle By ingen med spisning efter 

evt foredrag af nogle interessante personer som kan give lidt input til motivation , tanker fra unge 

Et medlemsarrangement, hvor vi mødes fysisk og spiser bagefter, gerne Moesgaard el. Den gamle By 

Arrangement på HK med foredrag om fremtidens kompetencer og fælles spisning. 

Webinar med Chris Mc Donald, tænker det varer måneder før vi kan mødes så mange fysisk - og så 
igen forplejning en dejlig sund kage 

 

 

 


