Medlemsnyt

Kastrup, 6. juni 2019

Kære kollega, kære medlem,
Onsdag den 5. juni var det Grundlovsdag og denne dag, afholdte vi det sidste bestyrelsesmøde, før
sommeren for alvor rammer os. Næste bestyrelsesmøde, vil finde sted onsdag den 7. august.
I maj måned, har vi brugt en masse tid på, at indsamle krav til OK20 fra alle medlemmer. Det blev til
samlet 134 besvarelser fra HK Luftfart SAS. Sidste gang der blev indsamlet krav, til OK17 - var der kun to
besvarelser fra klubben. Vi er meget begejstrede, for den store opbakning - men vi kan gøre det endnu
bedre.
Når kalenderen viser september, vil vi igen indsamle krav - denne gang til HK Luftfart SAS OK20 - HKLS
OK20. Vores fornemmeste opgave, er at gå målrettet efter at opfylde jeres krav og ønsker til, hvad vores
egen særoverenskomst med SAS skal indeholde. Begynd allerede nu, at sætte tankerne i spind, men lad
os bevare en realistisk indstilling til ønskerne.
Forud for bestyrelsesmødet, tilbragte bestyrelsen den 3.-4. juni på Comwell i Kolding, hvor HK havde
inviteret os og ca. 300 andre tillidsrepræsentanter fra hele landet, til en tillidsrepræsentant konference
forud for OK20. Vi fik på konferencen fremvist de 4.082 indsamlede besvarelser, med 18.897 udsagn.
Temaer som arbejdstid og ferie, udgjorde 2.575 udsagn. Der vil derfor blive sat meget fokus på
skifteholdsarbejde og herunder stort fokus på ansatte i lufthavne, når OK20 skal forhandles.
I Kolding fik vi ligeledes præsenteret et nyt tiltag fra HK. Pr. 1. september vil alle HK/Privat medlemmer,
være omfattet af en privat lønforsikring - en lønsikring som normalt er rigtig dyr. Den kan nemt koste
mange hundrede kroner. Men fordi HK gør det kollektivt, og alle i HK/Privat skal være med i den, har de
kunnet presse prisen rigtig langt ned til 79 kr. Ligesom med a-kassebidrag får du fradrag, så din udgift
reelt er 59 kr. Alle vil indenfor de kommende uger modtage mere information direkte fra HK. Læs
eventuelt mere, på dette link.
Arrangementer
Som vi fortalte om på generalforsamlingen, tilbage i marts måned, vil vi fremover arbejde på, i højere
grad, at gøre klubben til mere end et sted, man ringer til, når der er uro eller fare på færde. Vi mener, at
det sociale aspekt er vigtigt, at værne om.
Vi er i bestyrelsen, gået igang med at lave nogle retningslinjer, for arrangementer arrangeret eller støttet
af HK Luftfart SAS. Disse retningslinjer vil vi, i bestyrelsen have på dagsordenen til næste
bestyrelsesmøde, når vi igen er samlet onsdag den 7. august 2019. Efterfølgende vil vi naturligvis
informere om disse, så alle har mulighed for at komme med input og gode idéer. Vi har en sund
økonomi, men vi er også i bestyrelsen, fuldstændigt enige om, at det ikke er penge vi bare skal kaste
omkring med - det er jeres penge.
Sommerhygge på Bakken
I år har HK Luftfart SAS sagt ja til at være medarrangør på Bakke turen, som i år vil finde sted, torsdag
den 4. juli kl.19:00. Som altid er det et socialt arrangement, som styrker sammenholdet på tværs af de
forskellige afdelinger. Invitation er sendt til alle medarbejdere og en Facebook event er oprettet under
"SAS Sommerhygge 2019". Her er et link til arrangementet. HK Luftfart SAS har valgt at støtte med 100
kr. i rabat til medlemmer - men alle er inviteret, medlem eller ej. Sidste frist for tilmelding er den 1. juli.
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DHL Stafetten
HK Luftfart SAS har desuden besluttet, at arrangere en hyggelig dag ved DHL Stafetten i København. Vi
har booket løbehold og teltplads til onsdag den 28. august. Vi sørger for drikkevarer og grillmad. Alle
medlemmer har modtaget en invitation. Det er muligt at deltage som løber, eller at deltage i den sociale
del af arrangementet uden at løbe.
Vi har sørget for at hænge opslag i alle pauserum i lufthavnen, ligesom alle tillidsrepræsentanter har
informationer om begivenheden, hvis der skulle være spørgsmål.
DHL Stafet er populært og vi er derfor også nødsaget til at sætte en deadline, i forhold til forplejning og
evt. op/nedgradering af vores telt, samt bestilling af HK Luftfart SAS løbe t-shirt til løbere.
Tilmeldingen sker via tilsendte invitation, og tilmeldingsfrist er fredag den 21. juni.
HK Luftfart SAS 80 års
Som de fleste nok har bemærket, så fylder HK Luftfart SAS 80 år i 2019. Vi har lagt en masse arbejde i, at
arrangere en storartet gallafest, under flotte rammer og i verdens bedste selskab - hinandens.
Vi skrev i seneste medlemsnyt at invitationerne ville komme ud, primo juni. Denne deadline er rykket en
smule, da vi er i fuld gang med at trylle en invitation frem og gerne vil have helt styr på alle detaljer,
inden denne sendes ud. Vi forventer fortsat at sende invitationerne ud, denne måned. Invitationerne vil
blive sendt til den folkeregisteradresse, som er registreret i forbindelse med HK medlemsskabet.
Sommeren 2019
For medlemmer med daglig gang i Københavns Lufthavne, er det ikke nogen hemmelighed, at sidste
sommer var kaotisk. Vi har store forhåbninger om, at denne sommer bliver anderledes. Det er dog heller
ingen hemmelighed, at der forventes endnu større udfordringer i forhold til slot tider og operationelle
udfordringer igen i år. Vi håber naturligvis, at det hele kommer til at forløbe tilfredsstillende. Vi er selv i
driften og vi er altid tilgængelige på kontoret eller via telefon og e-mail, hvis der skulle være det mindste.
Vi vil dog også endnu engang slå et slag, for den gode stemning. Arbejdsdagen bliver bedre og mere
positiv, hvis vi sammen hjælper hinanden med at sprede positiv stemning. Vi har en bøn fra bestyrelsens
side, om at der bliver skruet endnu en tand ned for rygterne som desværre ofte præger det daglige.
Hverken ledelsen eller os, kan udtale os i personsager - da vi er omfattet af tavshedspligt. Vi håber på
forståelse for dette. Når dette er sagt, så deler vi naturligvis alle de informationer vi kan. I personsager, er
det desværre tit begrænset med informationerne - også for os.
Lad os alle sammen holde os for gode til, at hoppe med på vognen og sprede rygter. Det er det mest
respektfulde og ordentlige at gøre - særligt overfor de kollegaer, som måtte være involveret.
Vi ønsker jer alle en fantastisk sommer. Vi er her naturligvis hele sommeren, både på kontoret, i driften
og til diverse arrangementer. Vi er til rådighed, når I har brug for os.
Bestyrelsen
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