
Sommerfest 

Igen år holder HK-

Klubben deres årlige 

sommerfest. Så sæt 

derfor allerede nu kryds 

i kalenderen fredag den 

19. september. 

Vi mødes kl. 16:30 ved 

Roskilde Bowling Cen-

ter, Ro´s Have 16, Ros-

kilde. 

Vi starter med at bowle 

og derefter spiser vil 

lidt mad. 

Indbydelsen til som-

merfesten bliver sendt 

ud i uge 26. 

Vi håber, at vi ser rigtig 

mange af jer til et par 

hyggelige timer. 

HK-Klubbens nye  

hjemmeside 

I foråret besluttede 

klubbestyrelsen, at der 

skulle arbejdes med en 

ny hjemmeside for HK-

Klubben. 

Baggrunden er, at vi 

gerne vil vise vores klub 

og arbejdsplads udadtil. 

Dette kan kun lade sig 

gøre, ved at vi selv op-

retter en hjemmeside. 

Det giver andre end os 

selv mulighed for at se 

vores hjemmeside. Ide-

en er også, at den kan 

bruges i rekrutterings-

øjemed for både uddan-

nede og elever, som 

ønsker ansættelse i 

Regionshuset eller på 

geografikerne Roskilde 

og Næstved. 

Vi er i fuld gang med at 

få langt informationer 

og materiale ind på 

hjemmesiden.  

Vi håber at vi efter som-

merferien er klar med 

siden. 

Har I lyst til at smugkik-

ke, www.hkklubben.dk 

Skulle I have ideer til 

emner, så send dem 

gerne en mail til Gun-

hild. 

MED—systemet 

Efter 17 møder måtte 

MED-forhandlings-

organet træde tilbage i 

oktober 2013. Der kun-

ne ikke opnås enighed 

om en ny MED-aftale.  

I starten af det nye år, 

blev der på ny indkaldt 

til et MED-forhandlings-

organ. Denne gang var 

det med en større suc-

ces. Forhandlingsorga-

net kunne den 4. juni 

udsende den nye MED-

aftale for Region sjæl-

land, som kommer til at 

dække ca. 17.000 

medarbejdere. 

Den nye aftale skal 

være med til at sikre, at 

medarbejderne har 

medindflydelse og med-

bestemmelse på deres 

dagligdag. 

Den nye aftale træder i 

kraft den 1. januar 

2015. 

I efteråret vil der være 

en dialogproces om 

MED-aftalen samt hvor-

når, der skal ske valg til 

MED-systemet. 

Klubbens 

nyhedsbrev 
R edig eret  a f  :  

Gunh i l d  K r og ag er  

C ar l sso n  

gkc @r eg io ns j ae l l a nd . dk  

Nyhedsbrev for: 

Juni 2014 

Den nuværende MED-

aftale fungerer til ud-

gangen af året. 

Sampension 

Sampension vil frem-

over sende information 

m.m. ud elektronisk. 

Så hvis du er en del af 

Sampension, skal du 

registrere din mail-

adresse, på 

www.sampension.dk. 

Ved at sende mails 

fremfor breve, bliver 

administrationsom-

kostningerne skåret 

kraftigt ned, og det 

betyder mere på pen-

sionsopsparingen til os 

alle, fordi vi er sam-

men om vores pensi-

onsselskab.  

Cafemøde 

MED-Regionshus invite-

rer til cafemøde 

om "Langtidsfrisk i Regi-

on Sjælland – et grund-

lag for læring" tirsdag 

den 24. juni kl. 14:00—

15:30 i regionshuset. 

Kom og hør Anette Han-

sen fra Cabi formidle 

resultaterne. 

Derefter fortæller miljø-

direktør Jan Huus Ve-

stergaard og medarbej-

der Mia Møller, om 

hvordan deres afdeling 

skaber trivsel og nær-

vær.  

Sommerhilsner 

HK-Klubben ønsker jer 

alle en rigtig god som-

mer. 
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http://www.danmarkguide.dk/javasc



