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Bestyrelsen 
Den nye bestyrelse har haft et par møder siden ge-
neralforsamlingen. Første og konstituerende møde 
var den 27. februar. Her bød vi velkommen til det 
eneste nye medlem af bestyrelsen nemlig supple-
ant Susie Hansen, som også er nyvalgt suppleant 
for tillidsrepræsentanten i Jobcentret (JC). 
 
Bestyrelsens sammensætning er nu: 
Lisbeth Hoffmann, fællestillidsmand (FTR) og for-
mand 
Anne-Marie Varas, FTR-suppleant og næstformand  
Flemming Balle, tillidsrepræsentant i JC  
Leif Michael Jørgensen, Kasserer  
Janni Jensen, Hjemmesideadministrator  
Olivia Norup Jantzen, Facebook og elevrepræsen-
tant  
Lizzi Cederskjold, bestyrelsesmedlem  
Susie Hansen, suppleant 
Åse Jakobsen, suppleant 
Suppleanterne deltager så vidt muligt i alle besty-
relsesmøderne 
 

Lønforhandlinger 
Jeg er ved at være i mål med de forhandlinger jeg 
skulle igennem på baggrund af de lønskemaer jeg 
modtog retur sidste sommer. Der mangler kun 
nogle enkelte medlemmer.  
Det foregår meget forskelligt i de enkelte forvalt-
ninger/afdelinger. Nogle steder er ledelsen meget 
obs. på at der skal være en årlig forhandling og 
andre steder er det nærmest ikke eksisterende. 
Det må blive et af indsatsområderne i 2017/2018.  
De af jer der indsendte skemaer/indstillinger sid-
ste år skulle gerne have hørt fra enten mig eller 
lederen. Hvis du ikke mener at have hørt noget 
som helst så grib fat i mig.  
 

 

Kommende arrangementer 
 

17.05.2017 Ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændringer omkring tegningsregler 
 
12.06.2017 Sampension kommer og informerer om vores pensionsordning. Du er velkommen til at med-

bringe din ægtefælle/partner/kæreste. Se særskilt invitation.  
 
06.09.2017 Medlemsmøde i forbindelse med ny overenskomst april 2018. Sæt kryds i kalenderen. 

 

Hængekøjen 
Vores sommerhus er sat til salg via ejendoms-
mægler. Måske har I allerede set opslaget på Fa-
cebookgruppen. Der har været stor interesse for 
huset, så det skal nok blive solgt inden længe.  

 

 

Kommende medlemsundersøgelse! 

Pia Bagger fra BKF har foreslået, at hun gennemfører en lille undersøgelse (survey) blandt medlem-
merne, således at bestyrelsen kan få inspiration og forslag til kommende medlemsarrangementer. Det 
vil I høre nærmere om senere.  

Husk at du som medlem af HK kan være medlem af 
Forbrugsforeningen. 
http://www.forbrugsforeningen.dk/  


