København, 10. september 2019.

Information til medlemmer

Kære kollegaer, kære medlemmer,

Først og fremmest skal der lyde en stor tak for tålmodigheden i forbindelse med vores arbejde,
med at få skabt en ny og stærk HK Luftfart SAS.
Som medarbejdere i SAS, glæder vi os naturligvis over positive regnskaber, stigende passagertal og
god indtjening - det er dog heller ingen hemmelighed, at sommeren har været usædvanlig hård, og
at det har krævet en kæmpe indsats fra alle, at komme helskindet igennem.
Der er fortsat udfordringer i forhold til stram bemanding, og dermed også et højt antal af kritiske
dage, hvor det ikke er muligt at give indlagt fri til alle som ønsker. Vi gør vores bedste i klubben,
for at få ledelsen til at indse at der skal gøres noget ved bemandingen - og at dette skal ske,
hurtigst muligt.

Vi har senest afholdt bestyrelsesmøde onsdag d. 5. september, og dette blev for første gang
afholdt i ”eget hus” på Amager Strandvej 418, i klubbens lokaler. Vi er også kommet så langt i
processen, at klubben reelt er ved at være genetableret.
I øjeblikket er vi i dialog med ledelsen, i forhold til faglig tid - så indenfor den nærmeste fremtid,
forventer vi at have åbent på 418 igen.
De af jer som fortsat har vin/gavekort til gode, i forbindelse med runde fødselsdage, jubilæer eller
pension, har mulighed for at afhente en af delene på 418. Aftal eventuelt hvornår og hvordan,
med din lokale tillidsrepræsentant.
Alle tillidsrepræsentanter har nu fået oprettet en mailadresse, som snarest muligt vil blive
opdateret på www.hksas.dk.
I den nærmeste fremtid, vil der også blive afholdt valg af en ny tillidsrepræsentant, som erstatning
for Tony Bügel. Mere information om dette, vil vi udsende snarest.

Vi glæder os til at fortsætte det faglige arbejde, og ser frem til en spændende fremtid med en
stærk og samlet HK Luftfart SAS.
/Bestyrelsen.
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