Referat af ordinær generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og
Fritidsforvaltningen tirsdag den 15. november 2016.
Dagsorden:
0. Valg af referent
1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
2. Beretning
3. Indkomne forslag (forslag skal være i klubbens formand i hænde senest 8.11.2016)
4. Regnskab og fastsættelse af klubkontingent
5. Valg af formand for 2 år, Merete Andersen genopstiller
6. Valg af næstformand for 2 år, Mai-Britt Hedegaard genopstiller
7. Valg af bestyrelse for 2 år,
Maria Louise Wiinholt Poulsen, Pernille Kirk og Pia Almind genopstiller
8. Valg af kritisk revisor for 2 år
9. Valg af suppleant for kritisk revisor for 2 år
10. Indstilling af valg til arbejdsmiljørepræsentanter
11. Eventuelt

Ad. 0. Mai-Britt Hedegaard blev valgt til referent.
Ad.1. John Bøgelund Sørensen, faglig konsulent i HK Kommunal Hovedstaden, blev valgt til
dirigent. Til stemmeudvalg blev Jane Høyer Haagensen, Anja Philipsen og Mathilde Meinertz
Petersen valgt.
Ad.2. Formanden Merete Andersen indledte sin mundtlige beretning med at præsentere
klubbestyrelsen som består af tillidsrepræsentanterne Maria Louise Wiinholt Poulsen, Pernille
Kirk, Pia Almind, Mai-Britt Hedegaard og Merete Andersen. Pernille Kirk var ikke til stede på
grund af ferie.
Derefter blev de øvrige tilstedeværende tillidsrepræsentanter præsenteret: Anja Philipsen;
Annette Laugesen; Dorte Marie Toft Solberg Inge Lauesen; Jane Høyer Haagensen; Marian
Frydenlund Caspersen; Mathilde Meinertz Petersen; Mette Flindt-Larsen og Susanne Hansen.
Vores nye arbejdsmiljørepræsentant i Hoved MED Anja Brix Ramløse blev også præsenteret
Tidligere på dagen havde der været valg i Københavns Borgerservice. Efter strukturændringen
var der indgået en aftale om at der fremadrettet skulle være 3 TR i Borgerservice mod tidligere
5 TR. TR Anja Rennels og Annette Laugesen havde valgt ikke at stille op, men der var
kampvalg i to områder! Dejligt. Følgende TR blev valgt Dorte Marie Toft Solberg, Susanne
Hansen og Mai-Britt Hedegaard.
Den skriftlige beretning er netop udsendt, så Merete koncentrerede sig om følgende emner:
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Den årlige Arbejdsmiljøredegørelse har netop været behandlet i Hoved MED. Hoved MED tog
redegørelsen til efterretning og fulgte anbefalingen fra Hoved MEDs
arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere af indsatsområderne for 2017:
trivselsundersøgelsen, forankring af forandringer og selvbetjent åbningstid.
Elever i forvaltningen. Vores direktør Thomas Jakobsen har i samarbejde med HK og Niels
Brock fået skabt uddannelsen af digitalt tonede elever, som er helt speciel for Københavns
kommune. De første elever er netop blevet færdige med deres toårige uddannelse. Næsten
alle eleverne har fået arbejde i Københavns kommune, i staten eller Frederiksberg kommune,
så det er en succeshistorie. Der er lige startet et nyt hold af digitalt tonede elever, ligesom vi
også har ”almindelige” kontorelever og eventkoordinatorelever.
Forandringer. De sidste år har – som beskrevet i den skriftlige beretning været en turbulent
periode. Københavns Borgerservice blev oprettet i sommer som den sidste forandring af
organisationen i denne omgang.
Vi har fået ny direktør Mette Touborg som startede den 1. november. Merete mødtes sammen
med forvaltningens andre Fælles-TR med Mette på hendes anden arbejdsdag. Vi havde en god
dialog om det fremtidige samarbejde og Mette kunne fortælle at hun selv har været såvel TR
som arbejdsmiljørepræsentant i sit karriereforløb. Vi får altså en direktør med indsigt fra både
det organisatoriske og det politiske liv – det bliver spændende.
Vi har fået nye arbejdsformer og et nyt økonomisystem er på vej, Kvantum. Der har været
sagen i KS vedr. Kvantum med de afskedigede medarbejdere som ikke bestod deres
certificering. HK har indgået et forlig med KS og medarbejderne har fået kompensation og en
undskyldning. Forliget kan læses på KS hjemmeside.
Kompetenceudvikling. HK Kommunal holdt i oktober en konference ”Fag og fremtid”, hvor to
fra bestyrelsen deltog. Den gav stof til eftertanke, blandt andet om det fremtidige
arbejdsmarked og om hvilke job, der bliver og hvilke der forsvinder. Den gav også en stolthed,
da der var mange stande og oplæg fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor vi er godt i gang
med at omstille os til fremtiden. Hovedbudskabet er at det er vigtigt at deltage i udviklingen.
Meld jer til arbejdsgrupper, så I er med til at skabe fremtiden og føres naturligt ind i den.
Kompetencegivende uddannelser, hvor praksis og teori kombineres kan derudover varmt
anbefales.
Trivselsundersøgelsen. Bestyrelse, AMR og TR opfordrer til at I deltager i undersøgelsen, det
er vigtigt for validiteten, så vi kan arbejde med resultaterne af undersøgelsen bagefter. Du er
anonym selv om du modtager mail, hvis undersøgelsen ikke er blevet besvaret, da det er et
eksternt firma der står for gennemførelse af undersøgelsen. Trivselsundersøgelsen bliver
udsendt i februar.
Der var ikke spørgsmål fra salen til den mundtlige beretning.
Dirigenten John Sørensen konkluderede at den skriftlige og mundtlige beretning hermed var
enstemmigt vedtaget.
Ad.3. Der var ikke modtaget nogen forslag.
Ad.4. Merete gennemgik de to årsregnskaber. Vi bruger flest penge på at afholde
generalforsamling, dernæst på TR-møder. Regnskaberne er fremlagt til eftersyn.
I december 2015 blev bilag gennemgået og regnskab for 2014-2015 godkendt af revisorerne
Anne Blom og Lisa Balch Troelsen.
Da vores revisorer ikke længere er ansat, men er gået på pension og på vej på pension skulle
revisorsuppleant, Pernille Stage godkende regnskabet for 2015 -2016, desværre er Pernille
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sygemeldt pt., så derfor er bilag gennemgået og regnskabet for 2015-16 godkendt af FTR fra
Økonomiforvaltningen, Bo Vollertsen den 8. november 2016.
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Klubkontingentet på uændret 10 kr. blev enstemmigt godkendt.
Ad.5. Valg af formand. Merete blev enstemmigt genvalgt.
Ad.6. Valg af næstformand. Mai-Britt blev enstemmigt genvalgt.
Ad.7. Valg af bestyrelse. Maria Louise Wiinholt Poulsen, Pernille Kirk og Pia Almind blev
enstemmigt genvalgt.
Ad.8. Valg af kritisk revisor. Pernille Stage vil gerne modtage valg. Pernille Stage blev
enstemmigt valgt.
Ad.9. Valg af suppleant for kritisk revisor. Sten Pedersen blev enstemmigt valgt.
Ad.10. Dette punkt er indeholdt i HK Kommunals standardvedtægter, men valgene foregår på
arbejdspladserne. I Kultur- og Fritidsforvaltningens MED-aftale er det forsøgt koordineret
således at valg til AMR som hovedregel foretages efterår i lige år – der har således lige været
afholdt valg.
Bestyrelsen opfordrer HK’ere til at gå ind i arbejdsmiljøarbejdet. Husk at anmelde dit valg til
både forvaltning og HK Kommunal.
Pernille Kirk arbejder med arbejdsmiljø overordnet i forvaltningen og arbejdsmiljøområdet er
således repræsenteret i klubbestyrelsen. AMR Anja Brix Ramløse blev valgt som AMR i HovedMED den 1. november 2016 og deltager i TR-kredsens møder fremover.
Ad.11. John Sørensen orienterede uddybende om KS forliget. Før indgåelse af forlig har HK
været i dialog med det enkelte medlem. Medlemmerne var tilfredse med forliget. Alle
modtager en kompensation på 1 til 3 månedslønninger.
KS har markant meldt ud at man ikke ønsker sådan en situation fremadrettet. Flere af
forvaltningernes Hoved MED har ligeledes meldt ud at der ikke bliver afskediget medarbejdere
hvis man ikke består certificeringen til Kvantum. Det drejer sig om KFF, KS og TMF.
Vi har protokolleret det i Hoved MED i Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Formanden takkede for valget på egne og bestyrelsens vegne. Vi har planer om at holde
medlemsmøder, fx om TR-rollen, det gode arbejdsliv, eller hvad I måtte ønske? HK Kommunal
har kampagneuger om arbejdsmiljø i uge 47 og 48, hvor der arrangeres besøg på forskellige
arbejdspladser. Vi har ikke budt ind i denne omgang, men det kan også arrangeres at få besøg
i løbet af 2017.
Formanden takkede herefter dirigenten John Sørensen for god afholdelse af
generalforsamlingen.
Sidste punkt på dagsordenen var lodtrækning blandt de fremmødte. 4 medlemmer vandt et
gavekort til Magasin.
Den 24. november 2016
Referent Mai-Britt Hedegaard
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