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FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 29.01.2020 
Sekretariatet 

 
 

Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2020 
Torsdag d. 23.01.2020  kl. 12.00 – 13 

  Fællesmøde med STATE-bestyrelsen 13-14.30 
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, København 
         

 
REFERAT 

I mødet deltog:   
Næstformand Gert Nielsen 

 Sandra Trasborg Hansen 
 Richard Hanlov 
 Kim Erik Clausen 
 Claus Seierup Jensen 
Afbud fra: 
 Formand Lars Bonde Eriksen  

Kasserer Susanne Winkler Hansen 
Hans-Jørgen Møllegaard, (formand for TAT’s seniorer, observatør) 

 
Fra sekretariatet deltog: 
 Turid Leirvoll 
 
1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 
 
2 Godkendelse af referat af HB møde 6/2019  
 

Referat af HB-møde 6/2019, 12.dec. 2019 blev godkendt 
 
3 Sager til drøftelse og videre opfølgning, beslutning 
 
3.1  Forberedelse af fællesmødet med STATE 

Formålet med det fælles møde med bestyrelsen i STATE, er at få mest mulig 
information om situation på STATE’s område som grundlag for de videre 
vurderinger der skal gøres og strategier der skal udvikles.  
• Hvad der er samlet ind af indtryk og viden fra Formanden i STATE, Knud-

Erik K. Hansen, i det projekt der er igangsat i samarbejde med HB 
• Hvordan vurderes muligheden for at øge medlemsrekrutteringen 
• Hvad er STATE-bestyrelsens vurdering af den samlede situation og evt. 

alternative veje 
Der fattes ingen beslutninger på mødet 

 
3.2 Godkendelse af vedtægter 
 Gert præsenterede forslag til ændringer af vedtægter for lokalforening BUVM/STUK. 
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 Det er en tilpasning af størrelsen på den lokale bestyrelse, så det står i forhold til det
 antal medlemmer lokalforeningen er.  
 Vedtægterne blev godkendt med de foreslåede ændringer. 
 
4 Sager til orientering 
 
4.1 Orientering om aktive sager i sekretariatet 
 

Orientering om aktive sager i sekretariatet 
Sekretariatet orienterede, suppleret af HB-medlemmer: 
• Der er stadig en del enkeltsager om lønindplacering, arbejdstider og 

afskedigelser ved flere skolehjem 
• Ældre medarbejdere i styrelser og ministerier oplever, efter livslang tjeneste, 

tit en uværdig afslutning på ansættelsesforholdet 
• Det nye års lokale lønforhandlingsprocesser er i gang – stor variation i 

hvilke tidsrum de foregår. 
• Mange medlemmer ved erhvervsskolerne oplever meget stort arbejdspres, 

der tit individualiseres og kombineres med et dårligt arbejdsmiljø. Fusioner, 
besparelser, sammenlægning af afdelinger, ansvar for stadig større enheder 
præger mange mellemlederes hverdag. 

 
4.2 Orientering om feriehuse og forberedelse af sag til næste HB-møde 
  

HB nedsatte den nuværende feriehusbestyrelse efteråret 2017. Et medlem er 
trådt ud af bestyrelsen. Der mangler retningslinjer for varigheden af 
valgperioden, samt kommissorium for bestyrelsen. Det oprindelige 
kommissorium, handlede om køb af ferieboliger og er ikke rettet ind mod det, 
der efterfølgende er opgaven. 
Sandra, der er medlem af feriehusbestyrelsen, mente, at HB bør være stærkere 
repræsenteret. Turid nævnte at der også bør tænkes i geografisk 
’repræsentation’ 
Forberedt sag forelægges HB i marts 2020. 
 

4.3 Oppe i tiden 
 Intet under punktet  
  
5 Eventuelt 
 Intet under punktet 
 
6 HB’s egen tid 
 Intet under punktet 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Gert Nielsen 
Næstformand 
 
 

Referatet godkendt på SKYPE-møde 24. april 2020. 
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