
Sommerfest 
 

HK-klubben må desvær-

re aflyse klubarrange-

mentet den 19. sep-

tember, da der var un-

der 10 der havde til-

meldt sig. 

-Vi er rigtig ærgerlige 

over at måtte aflyse. Vi 

forstår ikke helt, hvorfor 

der ikke deltager flere i 

vores arrangementer. 

Er det tidspunktet, em-

net eller stedet? 

-Efterhånden mangler vi 

også ideer til, hvad vi 

skal lave af klubarran-

gementer. Har du et 

bud, så hører vi gerne 

om det siger Ulla Kristi-

ansen. 

 

OK 15  

Synlighed og dialog 
 

I forbindelse med star-

ten på OK 15, tager 

formand Bodil Otto og 

næstformand Mads 

Samsing på roadshow 

rundt i landet for at 

gøre det mere nærvæ-

rende og i direkte dialog 

med medlemmerne.  

-OK 15 handler om prio-

riteringer siger Bodil 

Otto, der forudser, at 

nogle af de vigtigste 

temaer bliver arbejds-

tid, frokostpause, ar-

bejdsmiljø og løn.  

-Jeg vil gerne have med-

lemmerne til at forstå, 

at det ikke bare er et 

”Ta’-selvbord”, men 

hvis vi skal have mere 

af det ene, så bliver det 

på bekostning af noget 

andet, understreger 

Bodil Otto. 

Sorø er ikke bland de 

byer, som formandska-

bet besøger, men det 

skal ikke slå os ud af 

kurs i forhold til at kom-

me med forslag til den 

kommende OK15 for-

handlinger. Frem til den 

22. september kan vi 

sende forslag til HK 

Kommunal enten gen-

nem HK-klubben eller 

ved at selv at taste på 

http://www.hk.dk/

Aktuelt/Kampagne/HK-

Kommunal-OK15/

OK15-for-tillidsvalgte/

Send-forslag-til-krav-til-

OK15 

Hvis du ønsker at HK-

klubben skal stå bag et 

forslag, skal forslaget 

sendes senest torsdag 

den 18. september til  

gkc@regionsjaelland.dk  

Nye elever 
 

 

Den 1. september star-

tede fem ny elever 

rundt i vores organisati-

on og den 8. september 

kom den sidste med. 

HK-klubben byder dem 

velkommen og håber 

de får nogle udbytterige 

år i Region Sjælland. 

MED og Arbejdsmiljø 
 

 

 

Region Sjælland har 

fået en ny MED-aftale, 

som træder i kraft den 

1. januar 2015. I den 

kommende tid vil der 

være valg til både  

arbejdsmiljøorganisatio-

nen og MED-

organisationen. 

Valg til arbejdsmiljø-

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: 

September 2014 

grupper sker 1. oktober. 

Læs mere på intranet-

tet under Fælles/

Personale/MED-

SYSTEM/MEDaftale/ 

 

Valg af medarbejderre-

præsentanter til MED-

udvalgene skal gen-

nemføres, så de er 

funktionsdygtige 1. ja-

nuar 2015.  

Læs mere på  

http://

publikatio-

ner.regionsjaelland.dk/

MEDaftale2014/ 

 

HK-Klubbens nye  

hjemmeside 
 

 

I foråret besluttede 

klubbestyrelsen, at der 

skulle arbejdes med en 

ny hjemmeside for HK-

Klubben. 

Nu er vi nået så langt 

med siden, at vi kan 

præsentere den på 

www.hkklubben.dk 

I er meget velkomne til 

at komme med ris og 

ros, ideer og in-put til 

siden, så den fremover 

kan blive et godt red-

skab, så vi på den må-

de kan vise vores klub 

og arbejdsplads udadtil.  

 

Jubilæer 
 

 

Vi er i den senere tid 

blevet gjort opmærk-

somme på, at der har 

været jubilæer blandt 

vore medlemmer, som 

vi ikke kendte til. 

Klubben får ikke auto-

matisk besked, så vi 

håber på hjælp fra jer. 
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