
Kastrup, 9. maj 2019 
Medlemsnyt 

Kære kollega, kære medlem, 

Onsdag den 1. maj afholdt klubbens bestyrelse, månedens bestyrelsesmøde. På mødet fyldte SAS 
piloternes strejke, selvsagt en del. Strejken er nu heldigvis overstået og der er efterhånden ved, at være 
normale tilstande igen. 

I øjeblikket har vi stort fokus på OK20 og dermed indsamling af krav til hovedoverenskomsten 2020. I den 
forbindelse, vil vi være at finde i lufthavnen på udvalgte dage, hvor der vil være mulighed for at udfylde en 
ønskeliste i forhold til, hvad du mener er vigtigst at arbejde hen imod. Sidste frist for at komme med 
forslag er fredag den 17. maj.

Vi kan fortsat med glæde konstatere at medlemstallet stiger, måned efter måned. Det er vi naturligvis 
overordentligt tilfredse med. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi. I forbindelse med dette, er vi i 
gang med at opdatere medlemslisterne og sikre os at alle er registreret korrekt, samt står angivet med 
korrekt afdeling - på den måde, kan vi fremadrettet sikre os, at vi kan kommunikere mere målrettet med 
de enkelte afdelinger i virksomheden.

Vi har øget fokus på, at møde nye kollegaer allerede ved opstarten, for at informere dem om vigtigheden 
af, at være med i det faglige fællesskab. Vi har således fået et godt samarbejde med SAS skolen, som 
informerer os om, når der er oplæring af nye kollegaer. Vi vil i videst muligt omfang, forsøge at kigge forbi 
hver gang og fortælle om HK Luftfart SAS. Husk I den forbindelse, at tage godt imod nye kollegaer, som vi i 
øjeblikket oplever, at få tilsat i de forskellige afdelinger. 

Som vi tidligere har nævnt, vil vi fejre klubbens 80 års fødselsdag senere på året - nærmere bestemt 
lørdag den 28. september og lørdag den 5. oktober. Planlægningen er i fuld gang og vi tør godt love, at 
det bliver et brag af en fest. Festerne vil blive afholdt i "vante omgivelser", da vi med glæde kan oplyse, at 
vi allerede nu, har underskrevet kontrakten om leje af den ikoniske Vilhelm Lauritzen Terminal. 

Invitationer til 80 års fødselsdag vil blive sendt ud, primo juni måned. I forhold til transport hjem fra 
festerne, vil vi arrangere bustransport fra Vilhelm Lauritzen Terminalen til Københavns Lufthavn. For de 
kollegaer som arbejder i Jylland - vil vi naturligvis sørge for at dække udgifter til transport og overnatning.

Vi takker endnu engang, for den store opbakning og vi glæder os til, at komme med mange flere nyheder 
og også snart begynde at arrangere flere kurser og sociale arrangementer for alle medlemmer.

/Bestyrelsen
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