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København, 11. december 2018  

Information til medlemmer  
  
Kære kollegaer, kære medlemmer,  
 
Så nærmer julen sig med hastige skridt, og her på falderebet er der endnu engang kort nyt fra HK 
Luftfart SAS.  
 
Pr. 2. januar er der genåbnet på Amager Strandvej 418. Her vil I kunne træffe Henrik Meiner 
tirsdage-fredage fra 08:00-16:00 og Mikkel Stærk mandage-torsdage fra 08:00-16:00. Vi kan i 
forhold til møder og kurser, være ude af huset - men vil så vidt muligt sørge for, at der altid er en 
af os tilstede her.   
 
www.hksas.dk er nu opdateret med telefonnummer og mailadresser på samtlige 
tillidsrepræsentanter. 
   
Det er os en stor glæde at kunne præsentere vores to nyvalgte tillidsrepræsentanter i henholdsvis 
KP og KL. I KL kan vi byde velkommen til Johnny Petersen, og i KP byder vi velkommen til Sheila 
Rankilde. Vi glæder os til samarbejdet i bestyrelsen. Da der ikke var andre opstillede, er de blevet 
valgt uden afstemning.   
 
Vi håber stadigvæk, at der er en frisk persen som er interesseret i at stille op i områderne LO, OJ, 
OK, OF. Jo flere områder vi kan dække, jo bedre kan vi få indblik i afdelingerne.  
Vores næste bestyrelsesmøde vil finde sted onsdag d. 2. januar, ultimo januar vil vi som tidligere 
nævnt, indkalde til generalforsamling, med afholdelse primo februar.  
 
Vi har aftalt med ledelsen at mødes hver tirsdag, så har vi mulighed for at drøfte ting som både 
ledelsen og vi mener skal have mere fokus. Hvis I har emner som skal løftes højere op i systemet, 
så send meget gerne en mail til os!  
 
Vi må også løfte på hatten og sige tillykke til Spirit Cargo. For anden måned i træk, er de blevet 
kåret som VERDENS BEDSTE Cargo Handling. Det er virkelig flot gået. Stort tillykke til jer alle, i gør 
en kæmpe forskel. Men når det så er sagt så har ledelsen i Stockholm besluttet sig for at foretage 
en analyse af Spirit Cargo i Norge, Sverige og Danmark. Her vil analysefirmaet Qvartz undersøge 
marked trends, automatisering og digitaliseringsmuligheder. En forventet afslutning på denne 
analyse vil være i første kvartal 2019. Så selvom vi alle løber stærkt, er der en forventning om at vi 
skal løbe endnu stærkere i 2019.  
 
Endnu en gang tak for den store opbakning. Husk at vi er der for jer og ikke omvendt. Hvis I har 
emner eller problemstillinger som I mener vi kunne være behjælpelige med, så tøv ikke. Tag fat i 
jeres lokale tillidsrepræsentanter, de vil med glæde være behjælpelige.  
Pas godt på hinanden.  
  
Vi ønsker jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår!    
/Bestyrelsen 
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