Referat af generalforsamling i HK-klubben
Torsdag den 28. november 2019 kl. 10.00 – 14.30
Sted: Hovedbygningen, Aulaen, Ndr. Ringgade 4, 8000 Aarhus C

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bent Klim Johansen (formand HK Stat Østjylland). BKJ blev valgt.
Herefter erklærede BKJ generalforsamlingen for rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.
Der var 105 fremmødte til generalforsamlingen.
2) Godkendelse af dagsorden
Helle Colding Seiersen, (HCS) fælles TR foreslog at pkt. 10 blev rykket op som punkt 6 af hensyn
til logistikken. Der var ingen indvendinger.
Dagsordenen blev godkendt.
3) Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Ivy Kirkelund, som blev valgt.
4) Valg af stemmeudvalg
Bestyrelsen forslog følgende stemmeudvalg.
•
•
•

Bente Jønshøj
Jane Irming
Ninna Skafsgaard

Der var ingen indvendinger fra forsamlingen.
5) Fremlæggelse og godkendelse af beretning
HCS fremlagde beretningen for 2019.
Det var den 53. generalforsamling i HK-klubbens historie.
Bestyrelsen konstituerede sig den 17. december 2018 og har afholdt 7 bestyrelsesmøder samt et
24-timersmøde.

Nogle af emnerne fra dagsordenen har været velkomst af nye HK-ansatte, fastholdelse af
medlemmer, forberedelse af lønforhandlinger, jubilæumsgaver, kompetenceudvikling,
udlicitering, jobglidning på universitet, elevarbejde samt hvad der sker i HK Stat Østjylland og på
landsplan.
HCS uddybede kort et par af emnerne.
Kompetenceudvikling. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som i samarbejde med VIA har
udarbejdet et kursus som hedder Samarbejde på tværs. Det var muligt at høre mere om kurset i
pausen, hvor Søren Boy Larsen fra VIA var tilstede foran Aulaen. Kurset starter til februar.
Flere af bestyrelsesmedlemmerne har været på workshop for at medvirke til at forme et kursus
som hedder Grib digitaliseringen. Kurset kører nu som pilotprojekt over 3 moduler, hvor 3
tillidsrepræsentanter deltager.
Elever. Der er i øjeblikke 20 elever på AU, heraf er 19 medlemmer af HK. HCS takkede Karin
Augustenborg for det store elevarbejde hun udfører.
Aktivitetsudvalget har været aktive her i slutningen af året, hvor der er arrangeret en juletur til
Den gamle By med efterfølgende spisning den 5. december 2019. Tilmeldingerne er væltet ind – i
alt 96 har tilmeldt sig. Der er flere planer i udvalget bl.a.: Bowling og Bøf (marts/april 2020),
Tivoli/København/Folketinget (august/september), Julebanko, Gløgg og æbleskiver (december
2020 – en tilbagevendende begivenhed), Foldboldgolf/minigolf (foråret 2021),
Silkeborg/Hjejlen/Himmelbjerget (sommer 2021).
Ønsker man at afholde arrangementer lokalt, er det også en mulighed – evt. henvendelse til jeres
lokale TR.
Langvarigt sygefravær. Vær opmærksom både på dig selv og på din kollega. TR får ikke besked,
når der er langvarig sygdom. Det er ikke altid at TR har været ind over sagen, så det er vigtigt, at
vi får besked.
Udlicitering af dele af rengøringsområdet. Udbudsmaterialet er sendt ud. Udlicitering af opgaver
som traditionelt varetages af AU-medarbejdere, skaber usikkerhed blandt os.
2% besparelserne, som har varet i 4 år, har medført fyringer og nedlæggelse af stillinger. Den nye
regering har fra 2020 afskaffet besparelserne, men AU har valgt at fortsætte med besparelserne
på 2% i administrationen foreløbig til og med 2021.
Kompetencefonden er nu i gang. Man søger direkte til Kompetencefonden. Ansøgningen skal
godkendes af ens leder. Det er en god og overskuelig hjemmeside
https://kompetenceudvikling.dk/. HK har sin egen pulje på 18,3 mill. i denne
overenskomstperiode frem til 2021.
HCS sluttede af med at fortælle lidt om, hvad man som TR ellers foretager sig i diverse udvalg.

HCS takkede TR’erne og suppleanterne for det kæmpe arbejde de gør.
Spørgsmål/kommentar:
Stor anerkendelse til HCS og Lotte Thue fra Anna Plaskett. AP som er i AU’s bestyrelse berettede
om sin kamp for at fjerne besparelserne på administrationen (TAP’erne). Svaret har været at
taxameterløftet endnu ikke er på plads i Finansloven, derfor fortsætter AU besparelsen. Der er
opmærksomhed fra ledelsens side på problematikken.
Lotte Thue blev præsenteret for forsamlingen. Hun repræsenterer 14 organisationer i TAPklubben, dvs. undtaget akademikere.
Forsamlingen stemte om beretningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Herefter gik man til pkt. 10. Valghandlingen foregår i vandrehallen. Man skal være tilbage i
Aulaen kl. 12.55.
Efter valghandlingen var der omdelt en folder, som inspiration til en drøftelse i forsamlingen.
Deltagerne skulle sammen med sin sidemand drøfte digitalisering, kompetenceudvikling og
initiativer omkring egen jobudvikling.
Der blev berettet om egne erfaringer med kompetenceudvikling, hvilke udfordringer man møder
i form at konstante forandringer. Familieliv med små børn kan give udfordringer i forhold til at
tage efteruddannelse. Jytte Gaardsted fra HK oplyste, at man har krav på kompetenceudvikling.
6) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
HK-klubbens regnskab var udsendt som bilag med indkaldelsen. Dorte Kondrup fremlagde
regnskabet.
Regnskabet er opgjort for perioden 01. november 2018 – 31. oktober 2019.
Spørgsmål/kommentarer: Mange penge som er brugt på vandflasker og ikke så mange på
aktiviteter.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
8) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uændret med kr. 15, hvor 2 kr. går til TAP-klubben.
Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

9) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
10) Valg af tillidsrepræsentanter og evt suppleanter *
Resultatet af valghandlingerne på de enkelte valgområde er:
Arts: Lotte Varnich– suppleant Rikke Bjørn Jensen
Health: Gitte Bak Ditlefsen
BSS: Mette Tønder, suppleant mangler
ST: Charlotte Kler, suppleant mangler
Klinikassistenterne: Linda Fischer.
Adm. Arts: Ivy Kirkelund.
Adm. Health: Søren Dam, suppleant Henriette Stampe Degn
Adm. BSS: Tina Lindhardt, suppleant mangler
Adm. ST: Camilla Mikkelsen, Mathilde Kvist – suppleant Maiken Dazelle Nielsen
AU HR: Helle Colding Seiersen
Uddannelse: Helle Colding Seiersen
Stab: Helle Colding Seiersen
Forskning og Eksterne Relationer: Helle Colding Seiersen
AU IT: Helle Colding Seiersen
Økonomi og Planlægning: Michael Krattet, Dorthe Thomsen, – suppleant Tina Dreier
11) Valg af revisor for 1 år
Bestyrelsen foreslår genvalgt til Annemette Pedersen. AP blev genvalgt.
12) Valg af revisorsuppleant for 1 år
Bestyrelsen foreslår Birgit Nygaard Sørensen, som blev genvalgt.
13) Evt.
Helle afsluttede med at takke Joan Kjær (ST) som går på efterløn. Joan har fungeret som TR i
mange år. Lene Fransen (HR) har valgt at stoppe som TR, da hun er ved at tage en diplom i
offentlig forvaltning. Anne Overballe (Arts) blev desværre ikke genvalgt. Lene Bongaards (ST)
stopper som suppleant pga. arbejdsmæssige udfordringer. Karin Augustenborg (HR) stopper som
suppleant, men fortsætter som elevkoordinator. Jesper Kittelmann (Adm. Health) stopper som
suppleant, da han pt. er i et omplaceringsjob og derfor holder en lille pause.
Tak til Jytte Gaardsted og Bent Klim Johansen.
Tillykke til alle de nyvalgte TR og suppleanter. Herefter lukkede HCS den ordinære
generalforsamling.

