
 

Amager Strandvej 418B - 2770 Kastrup - 93 854 418 - www.hksas.dk 
 
 

 

Referat fra den ordinære generalforsamling i HK Luftfart SAS mandag 

den 25.marts 2019. 

Mikkel byder velkommen, takker for det flotte fremmøde og gennemgår kort klubbens historie og 

konkluderer, at klubben i år fylder 80 år. 

Rene Knudsen, Formand for HK Service Hovedstaden, byder også velkommen og er særlig glad for det store 

fremmøde. 

1. Valg af dirigent: Helle Lindgreen - klubbens kontaktperson i HK. Helle bliver valgt som dirigent og 

konstaterer at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.  

 

2. Valg af referent: Henrik Bay Jakobsen blev valgt. 

 

3. Valg af stemmeudvalg: Dirigenten foreslår, at udvalget nedsættes når og hvis der bliver brug for et 

sådan - enighed i forsamlingen. 

 

4. Bestyrelsens beretning: Mikkel går igennem nogle af de punkter som er at finde i bestyrelsens 

beretning, herunder en forklaring af genopstarten af HK Luftfart SAS, suspenderingen af 

vedtægterne og de deraf kommende udfordringer. Beretningen vedtages herefter enstemmigt. 

 

5. Regnskab: Henrik Meiner gennemgår regnskaberne og besvarer spørgsmål, hvorefter regnskabet 

godkendes enstemmigt. 

 

6. Fastsættelse af klubbens lokale kontingent: Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret 

- enstemmigt vedtaget. 

 

7. Budget: Henrik Meiner gennemgår budgettet og dette godkendes herefter enstemmigt. Der er fra 

salen ønske om, at det undersøges, hvilke aktier vores midler er investeret i og med hvilken risiko. 

Lone Skov Al-Awssi supplere, at bestyrelsen for kort tid siden har drøftet netop dette og at der er 

enighed om, at dette snarest skal undersøges. 

 

8. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag. 



 

Amager Strandvej 418B - 2770 Kastrup - 93 854 418 - www.hksas.dk 
 
 

 

 

 

9. Præsentation af valgresultaterne 2018: Mikkel præsenterer valgresultaterne for valg af 

tillidsrepræsentanter i 2018. 

 

10. Beretning fra de forskellige afdelinger: Henrik Meiner tilføjer, at bestyrelsen gerne vil fremme 

samarbejdet mellem tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne i de forskellige 

områder. Henrik Meiner nævner en række måder, hvorpå dette samarbejde kan fremmes på.  

 

11. Gennemgang af forslag til vedtægtsændringer: Mikkel motiverer kort for bestyrelsens forslag til 

disse ændringer. Herunder et ønske hos medlemmerne, om at tillidsrepræsentanterne er mere 

synlige i driften. Herefter gennemgår dirigenten hver enkelt forslag og der stemmes ved 

håndsoprækning løbende. Rene Knudsen supplerer, at det med de nye forslag, nu er en 

forudsætning, for at blive fællestillidsrepræsentant, at man er valgt som tillidsrepræsentant i et 

lokalt område. Alle forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. 

 

12. Eventuelt:  

Der forespørges fra salen, om vi ikke skal ”bejle” til vikarerne for at få dem organiseret. Svaret fra 

Henrik Meiner var, at overenskomsten skal følges og at det på ingen måde skal være en fordel at 

være vikar fremfor at være fastansat. 

Der skal kigges på jobprofilen for vikarer. 

Opholdsrum på 3.sal i terminal 3 er for lille. Tillidsrepræsentanterne og 

arbejdsmiljørepræsentanterne vil lægges pres på ledelsen. 

Opfordring fra salen om, at vi alle skal organisere nye medlemmer til alles gavn. 

 

Kl.19:17 takker dirigenten for god ro og orden og den ordinære generalforsamling slutter. 

 


