Referat fra den ordinære generalforsamling i HK Luftfart SAS
Afholdt online via Zoom

Onsdag den 3. marts 2021
Henrik Meiner byder velkommen.
1.

Valg af dirigent: Helle Lindgreen.

2.

Valg af referent: Henrik Bay Jakobsen.

3.

Valg af stemmeudvalg: Hvis der bliver behov, nedsættes et sådan.

4.

Bestyrelsens årsberetning + punkt 10. Beretning fra de forskellige
afdelinger: Henrik Meiner og Mikkel gennemgår den udsendte
beretning. Omkring faglig tid, appelleres medlemmerne til at have
tålmodighed, hvis de vil i forbindelse med os, da begge fuldtidsfaglige pt
ingen faglig tid har og er arbejdsfordelt. Sheila gennemgår kort
beretningen for KE. Henrik M tilføjer, at ledelsen har valgt kun at
anerkende 3 tillidsrepræsentanter, som pt er Johnny Cargo, Henrik
Meiner og Mikkel.
Spørgsmål til beretningerne:
Faglig tid: Ledelsen ønsker kun 1,2 fuldtidsfrikøbte tillidsrepræsentanter
+ 1 i Cargo - udformet som en lokalaftale. Med de udfordringer vi har,
ser vi os ikke i denne konstellation, og afventer den fagretslige sag
omkring fortolkningen af aftalen.
Stiller vi bare op når ledelsen kalder: Ja, vi har en tro på, at vi ved at
møde op, finder løsninger som vi alle kan leve med.
Afstemning om beretningerne: Enstemmigt vedtaget.

5.

Regnskab: Henrik Meiner gennemgår regnskaberne. Ingen indsigelser.

6.

Fastsættelse af klubbens lokale kontingent: Bestyrelsen foreslår at vi
holder det på 10 kr. Ingen indsigelser.

7.

Budget: Henrik Meiner gennemgår budget. Pointerer at der er mange
poster som er usikre, pga. færre medlemmer, eventuelt mere frikøb af
bestyrelsen (bilag 7 opsagt af ledelsen), klubbens husleje evt. andre
lokationer, rengøring af klubben opsagt mm. Dette kan give udsving i
det endelige budget.

8.

Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

9.

Præsentation af valgresultaterne 2021: Mikkel præsentere
valgresultaterne. Eneste kampvalg var i Spirit, hvor Kim Jakobsen blev
valgt. Tak til Bjarne for din indsats i bestyrelsen. Nyvalg i HQ ved Hanne
Schmahl.

10.

Beretning fra de forskellige afdelinger: Se punkt 4.

11.

Eventuelt: Spørgsmål ind til den faglige tid – Henrik M og Mikkel
arbejder 74%. Får frihed til møder med ledelsen. Fagligt arbejde udover
det der er indkaldt af ledelsen, bliver kompenseret af klubbens midler,
så længe den fagretslige sag pågår. Når der er afklaring på sagen,
indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling.
Alle foreninger i SAS er af ledelsen blevet udfordret på faglig tid.
Opsagt lokalaftalen om IF (indlagt fri) i perioden 15.juni-15.aug.
Virksomheden skal have søgt en ekstravagt før de kan afvise en IF.
Mikkel slutter af med at takke Karsten, Helle og Emma fra HK.
Mødet sluttede kl.18:24

