
Siden sidst 

 

 HK klubbens nyhedsbrev august/september 2018 

ores nyhedsbrev har holdt en længerevarende ferie. Vi vil rigtig gerne videreføre den gode tradition med en 

sensommer udgave – så værsgo. Samtidig håber vi, at i alle har haft en dejlig og afslappet ferie og kommer 

tilbage med fornyede kræfter.  

 

Som noget nyt vil vi gerne præsentere bestyrelsen en ad gangen og starter med vores formand, FTR, Lisbeth 

Hoffmann. Hun vil fra mandag den 10. september 2018 være at finde i lokale 1531 bag Borgerservice på Rådhuset. 

 

 

Lisbeth har været ansat i Gladsaxe kommune i mange år og har haft adskillige kasketter på – inklusiv 

lederkasket. Lisbeth har samtidig været en del af HK-klubbens bestyrelse og er flere gange blevet 

opfordret til at stille op som formand og fællestillidsmand. Med stor støtte fra jer medlemmer og 

efterfølgende en del positive tilkendegivelser fra arbejdsgiversiden indtog Lisbeth derfor HK-kontoret 

den 8. marts 2016. 

Lisbeth har nu været fællestillidsmand for klubben i 2½ år. Det har hun bestemt ikke fortrudt. Det er meget 

spændende og udfordrende og et særdeles selvstændigt hverv. Hun får energi af gode samtaler med jer medlemmer og 

jeres ledere.  

Lisbeth har svært ved at sidde stille, selv om hun er blevet 61 år. Privat er hun gift med Klaus og har to voksne piger. 

Det nærmeste hun kommer et barnebarn er Anton, en lille hund i katte størrelse på snart 7 år. Hun slapper af, når hun 

er i sommerhus – her kan hun fuldstændig glemme at tænde for sin bærbare, læse mails og arbejde, så hun synes, det 

er meget sundt at være der. Hun elsker en rask cykel eller gåtur og gerne en svømmetur i svømmehallen, så hun 

glæder sig til, at Gladsaxe svømmehal åbner igen til september. 

At få Lisbeth som formand har været et kæmpe aktiv for klubben og bestyrelsen. Lisbeth er fuld af gode ideer og 

dygtig til at følge af dem til dørs – de fleste i hvert fald ☺  Det er tydeligt for bestyrelsen, og forhåbentlig også for jer 

medlemmer, at Lisbeth virkelig har knoklet for at få styr på HK-kontoret samtidig med, at hun har taget sig af alle de 

løbende sager, der kommer ind over hendes bord. Lisbeth er dybt engageret i tillidsrepræsentantarbejdet, og har øje for 

de små detaljer, der ofte gør den store forskel. Det er hyggeligt at være i selskab med Lisbeth, uanset om det er til 

morgenmøderne, hvor hun lige smutter forbi bageren og køber croissanter til os, eller om det er til to dags møde på 

Klinten, hvor vi hygger, spiser god mad og får et glas vin om aften. 

Lisbeth kan kontaktes på hk@gladsaxe.dk eller tlf. 39 57 61 90 

 

 

August/september nyhedsbrevet er på 2 sider… 

V 
Kommende arrangementer 

Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der knokler for at 

finde gode & inspirerende arrangementer til alle.  

Traditionsrigt har vi en kommende julebanko på 

banen, der løber af stablen 4. december 18 – husk 

at sætte kryds i kalenderen.  

En månedlig spilleklub i JC er på tegnebrættet, 

der vil blive debatteret efter lønforhandling 2018. 

Nyt fra bestyrelsen 

Siden sidst har vi holdt regelmæssige bestyrelsesmøder. 

Vi har haft ordinær generalforsamling i februar og TR-

valg på Beskæftigelsesområdet i marts. I april var 

bestyrelsen på seminar på Klinten, mens der i maj 

afholdtes medlemsmøde om OK18. For nuværende er vi 

i gang med at opsamle bestyrelsens arbejde fra 

seminaret.  
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Hovedelementerne i OK18 

Generelle lønstigninger 

Reguleringsordning uden privatlønsværn 

Organisationsmidler til alle organisationer 

Rekrutteringspulje 

Lavtløns- & ligelønsprojekt 

Lærernes arbejdstid  

Håndtering af spisepause 

Ny ferieaftale 

Forbedringer af aftale om fravær af familiemæssige 

årsager 

Videreførelse af tryghedspuljen 

Videreførelse af uddannelsesløft fra ufaglært til faglært 

 

OK18 – lønstigning over de næste 3 år 

• 1,1% fra 1. april 2018 (med tilbagevirkende 

kraft) 

• 1,3% fra 1. oktober 2018 

• 1,0% fra 1. oktober 2019 

• 1,6% fra 1. januar 2020 

• 0,4% fra 1. april 2020 

• 0,7% fra 1. oktober 2020 

 

Pssssst – Lisbeth siger 

Hold nu poterne væk … 

fra sager & systemer, når du ikke skal bruge 

oplysningerne i forbindelse med dit arbejde. Det kan 

føre til advarsler eller yderligere sanktioner. 

 

Lisbeth siger også - Tjek din lønseddel 

Der sker fejl, hvor der misses trin, regulering af kronetillæg, forkert grundlønsindplacering mv. Tjek din lønseddel og 

send den med til den årlige lønforhandling… 

Lønforhandling til efteråret 

Ønsker du at indstille dig selv til lønforhandling i 2018, opfordres du til at sende lønforhandlingsskema, lønseddel 

& kompetenceudviklingsplan til Lisbeth eller booke tid hos Charlotte, hvis du er ansat på beskæftigelsesområdet. 

Link til skemaet findes her: http://www.hkgladsaxe.dk/faelles-tillidsrepraesentantens-hjoerne/egenindstilling-til-

loen/ 

Persondataloven 

Vær opmærksom på, at denne trådte i kraft 

25. maj 2018. Der må derfor ikke være 

person- eller personfølsomme oplysninger 

hverken digitalt eller på outlook, det 

personlige u-drev eller på dit fysiske 

skrivebord.  

 

Nyttige links 

• HK/Kommunal 

• HK/Kommunal Hovedstaden 

• MIT HK 

• Forbrugsforeningen 

• HK+ Forsikringer 

• Tjenestesmændenes forsikring 

http://www.hkgladsaxe.dk/faelles-tillidsrepraesentantens-hjoerne/egenindstilling-til-loen/
http://www.hkgladsaxe.dk/faelles-tillidsrepraesentantens-hjoerne/egenindstilling-til-loen/
http://www.hk.dk/kommunal
http://www.hk.dk/hovedstaden_kommunal
https://www.hk.dk/
http://www.forbrugsforeningen.dk/
http://www.hk.dk/blivmedlem/medlemsfordele/velkomst/forsikring
http://www.hkgladsaxe.dk/tjenestesmaendenes-forsikring/

