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Fleksibel arbejdstid 
Har I en lokalaftale i din afdeling? 
 
Hvis ikke så er der en overordnet aftale – aftalen ligger 
på fokus - du kan se den her. 
 
Den har faktisk været gældende siden jeg underskrev 
den i oktober, men jeg var så naiv at jeg troede den 
først var gældende, når alle organisationer har skrevet 
under, men sådan er det faktisk ikke  
 

Papirkalendere 2017 
 

Man har et standpunkt til man får et nyt  
 
Et klubmedlem har tilbudt at hente og udlevere 
lomme/papirkalendere. Kalendere kan således hentes 
hos Bo Jørgensen i byggesagsafdelingens vagtom-
råde/callcenter vær. 1302 - dagligt mellem kl. 10-12 -
efter princippet først til mølle. Tak til Bo for hjælpen. 
 

 

Generalforsamling mandag den 27. februar kl. 16.00 i 
store mødesal på Hovedbiblioteket. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til HK@gladsaxe.dk senest 18. februar – gerne før. 
 
Jeg håber at se mange af jer, da der udover de sædvanlige punkter i hvert fald er 3 vigtige forslag fra bestyrelsen som vi 
skal stemme om. Det er kun muligt at stemme ved personligt fremmøde og forslagene kan vedtages ved simpelt flertal.  
 
I kan allerede nu gå ind på hjemmesiden www.hkgladsaxe.dk og tilmelde jer henholdsvis selve generalforsamlingen og 
det efterfølgende traktement.  
 
Dagsorden udsendes særskilt.  

 

Ny overenskomst på vej 

Pr. 1. januar er vores løn steget 1 %. Det er så den sid-
ste lønstigning i denne overenskomst.  
 
Vores nuværende overenskomst løber til i hvert fald 
31. marts 2018. Den vil sikkert blive sagt op af en af 
parterne til denne dato, derfor er HK allerede så småt 
begyndt på processen.  
 
I løbet af 2017 har vi som klub mulighed for at komme 
med nye ideer og forslag. Så det skal vi have talt om i 
løbet af dette år. Hvis du allerede har tænkt: Det er da 
noget HK burde se på – så send det til mig. Det er ikke 
sikkert det kommer med, men det er vigtigt  

Forhåndsaftaler 
 
Jeg har i løbet af året underskrevet forskellige forhånds-
aftaler – ikke at der er sket de store ændringer. Du kan 
orientere dig på Fokus om hvilke aftaler HK har. 
 
De ligger lidt spredt – men indgangsbønnen er her 
 

 

Husk at du som medlem af HK kan være medlem af For-
brugsforeningen – se http://www.forbrugsforeningen.dk/  

Har du styr på din ytringsfrihed? 
 
Justitsministeriet udgav i oktober måned en ny vejled-
ning. Som altid er sådanne vejledninger ikke specielt spe-
cifikke, men mere overordnede. Ikke desto mindre er det 
den, der er gældende. 
 
vejledning_om_offentligt_ansattes_ytringsfrihed.pdf 

  

Facebook 
Er du medlem af HK-klubbens Facebookgruppe? Hvis ikke så kontakt Olivia Norup Jantzen, som er Face-
bookansvarlig. Vi er i gang med at få gruppen op at stå og vi savner en del af jer i gruppen.  

http://fokus/personale/Ledelsesinformation/Forhndsaftaler/Gladsaxe%20Kommune/aftale%20om%20fleksibel%20arbejdstid%202016%20-%20uden%20underskrifter.pdf
mailto:HK@gladsaxe.dk
http://www.hkgladsaxe.dk/
http://fokus/personale/Ledelsesinformation/Forhndsaftaler/Forms/AllItems.aspx
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/vejledning_om_offentligt_ansattes_ytringsfrihed.pdf

