
 

 

 
Beretning 2018-2019: 
 
 
Fusion FTF og LO til FH: Fagbevægelsens Hovedorganisation. 

Fusionen blev gennemført 1. januar 2019. Trods de mindre organisationers bekymring om at drukne i 
denne mega-organisation kan vi konstatere, at vi er blevet vel taget imod i FH. Ikke mindst formand Lizette 
Risgård har været bannerfører for, at vi føler os set og hørt. Vi har fået placeret HI og Forhandlingskartellet 
således, at FKs sekretariatsbistand er med de samme personer, som vi havde i FTF og det er den samme 
økonomi for hjælpen til forhandlingsarbejdet. Begge dele er meget glædeligt. 

Vi har fået plads i flere af de stående udvalg og der afholdes derudover 2 formandsmøder årligt, hvor vi kan 
fremkomme med vores udfordringer og ønsker. Nu vil tiden så vise, hvorledes dette samarbejde vil udvikle 
sig. Alt i alt har det været en god oplevelse indtil nu. 
 
Forhandlingskartellet (FK): 

Forhandlingskartellet måtte sige farvel til Jørgen Holst, da han valgte at gå på pension ifm. fusionen af FTF 
og LO. Jørgen var i en årrække bl.a. FKs  Forhandlingsleder og har gjort en kæmpe indsats for FK og FTF-ks 
arbejde og resultater. Et stort tak for det. 

Som afløser for Jørgen har vi fået Lars Kehlet Nørskov. Lars har også en meget stor erfaring indenfor 
forhandlingsområdet og han er allerede en god aktiv del af FKs arbejde. Vi er meget glade for samarbejdet 
med Lars. Overenskomst 2021 er allerede i gang med forberedelserne og Lars er godt inde i denne store 
opgave. 

Vi måtte desværre tage afsked i FK med Konstruktørforeningen som valgte at skifte hovedorganisation til 
AC (Akademikernes Centralorganisation). Konstruktørforeningen har været en god samarbejdspartner i FK 
så vi mangler dem i fællesskabet. 
 
Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL) og Dansk Formands Forening (DFF): 

DOBL, DFF og HI er i drøftelser om, at en del af HIs sekretariat skal være Fællessekretariat for alle 3 
organisationer. Formålet med et sekretariatsfællesskab er at styrke alle 3 organisationer administrativt og 
forhandlingsmæssigt, idet sårbarheden er stor når der kun er ganske få til at løse 
opgaverne for hver især.  



 

 

 

Man kan sige, at samarbejdet skal være med til at styrke hver enkelt forenings selvstændighed og mindske 
sårbarheden. Alle 3 organisationer er leder-organisationer og har egen overenskomst med Kommunernes 
Landsforening (KL). DFF har også overenskomster på det private område. 
 
HIs Hovedbestyrelse har vedtaget en strategi: 

Udfordringerne for HI har været debatteret såvel på HI seminaret som i FU og HB. 

Især de kommunale jobs har været under pres og det smitter naturligvis af på medlemstallet og dermed 
økonomien for HI. HB har vedtaget en strategiplan, som har sat nogle strategiske pejlemærker. 

Jeg kan nævne:  Fokus på kerneopgaven (fagforeningsdelen) og medlemsrekruttering  

Tættere på medlemmerne 

Styrke samspillet med områderne og HI centralt 

Øget fokus på selvejende haller og svømmehaller 

Omdømmepleje – behov for HI tales op 

Udvikling af sekretariatet med samarbejde med lignende organisationer. 

Disse pejlemærker er med til at sætte retning på de aktiviteter og handlemuligheder, som skal være 
gennemgående for de beslutninger og de samarbejder, der vælges såvel internt som eksterne. 
 
Enkeltsager: 
 
Dette foreningsår har desværre været ligeså hektisk med afskedigelsessager, som det foregående år. 
Rigtige mange kommunale jobs er nedlagt. Det går heldigvis bedre i de selvejende haller, hvor stillingerne 
får endnu større indhold og karakter af aktivitetsskabende aktiviteter. I kommunerne har man mange 
steder mere fokus på effektiv drift i større enheder, hvor lederen af og til kan komme i klemme. 

Mange medlemmer har fået deres kontrakter gennemgået og fået forbedrede ansættelsesvilkår. Vi har 
stadig kolleger, som ikke er kommet i gang med pensionsindbetaling fra arbejdsgiveren, men der er en 
tendens til, at når nye generationer kommer til i halbestyrelserne, er det lettere at få pensionsaftalerne på 
plads.  
 
HI Videncenter: 

De alt overvejende opgaver er omkring renovering og byggeri. Leif Andersen og Kim Kupetz gør en god og 
ihærdig indsats på dette felt. Der er mange anlæg der har haft glæde af den rådgivning, som der er blevet 
givet, ikke mindst indenfor ansøgning fra fonde og sparring omkring anlæggenes facilitetsudvidelse og 
økonomi. 

HI Videncenter er med i planlægningen af en udvidelse af et anlæg, hvor et boligselskab vil etablere 
lejeboliger i samme bygningsmasse som idrætsanlægget. Det er en skelsættende 
tankegang, hvor disse lejeres deltagelse i såvel idrætslige som sociale aktiviteter på 



 

 

 

anlægget bliver ”beboernes hjemmebane” og hvor der kan skabes sammenhæng mellem daglig drift af 
boligerne og af idrætsanlægget. 

Vi håber at kunne præsentere dette – og andre projekter – på Campus’en til november.  
 
Green Key bliver til Green Sport Facility: 
 
Green Key har skiftet navn på vores område: Miljømærkning af idrætsanlæg. 

Ordningen er fortsat et tæt og godt samarbejde med Horesta og HI og er en søster mærkning til Green Key. 

Det er fortsat Michael Simonsen og Kim Kupetz, der står i spidsen for dette gode arbejde, som har stor 
opbakning blandt de certificerede anlæg. En stor tak til begge for jeres enorme indsats på miljøområdet og 
arbejdet med anlæggene og deres ledere og medarbejdere. 
 
Økonomi: 
 
HIs økonomi har været presset de sidste år. I det forgangne år er der sket en del tilpasninger, hvorfor vi er 
meget tæt på at få balanceret indtægterne og udgifterne. 

Hovedårsagen er, at der er nedgang i kontingentindbetalingerne, idet der er fjernet en del stillinger og at 
det kræver en del at få de nye ansatte med i fagforeningen. 

 

Hovedbestyrelsen og FU: 
 
Vi har haft et rigtig godt samarbejde i såvel HB som i FU. 

I områderne er der skiftet områdeformand i område 2, hvor Ebbe Edvardsen har ønsket at fratræde 
formandsposten. Tak til Ebbe for et godt og solidt arbejde igennem en årrække. Velkommen til Benny i 
formandsstolen.  

Der er lagt op til et skifte i område 3, hvor Jørgen Jepsen ønsker at fratræde som områdeformand. Jørgen 
har været med i mange år og en stor tak til dig for dit virke for HI og for medlemmerne i området. 

Der skal også lyde en stor tak til FU, som har arbejdet målrettet med de daglige udfordringer, vi har haft og 
har. Det er altid en fornøjelse at finde løsninger sammen med jer.  

Tak for denne gang: 

Da jeg har valgt at stoppe som formand til generalforsamlingen, er der mange jeg gerne vil sige tak til. 

Først og fremmest en stor tak til mine dejlige kolleger på sekretariatet. Det har været en stor fornøjelse at 
arbejde sammen med hver og en af jer i dagligdagen og sammen sætte skibe i søen, knække mange 
udfordringer og løse de utallige udfordringer vi får. Men først af alt tak for mange gode, sjove, hyggelige 
snakke og de udfordringer vi sammen har skullet løse. Det kommer jeg til at savne. 



 

 

 

Tak til Sven Hedegård, formand for Rådet for Større Badesikkerhed, som i de sidste par år har haft sin 
daglige gang - hvert fald 1 gang om ugen – i Solrød. Her har vi udover de mange fælles opgaver også fået 
en bilsnak og mandesnak henover kaffen og frokosten – det har jeg sat stor pris på. 

Et hav af udstillere, annoncører, samarbejdspartnere i øvrigt har været med til at fylde dagligdagen med 
mange gode samtaler, mails, projekter, mmm. I skal alle have tak for de gode dialoger, som vi har haft. 

Jeg håber der vil være fuld opbakning til næstformand Henrik Høy Caspersen som er indstillet af HB til 
generalforsamlingen som min afløser på formandsposten. 

Henrik og jeg har kørt et tættere og tættere samarbejde i de sidste par år og Henrik kan kun få min fulde 
opbakning som en kompetent og ihærdig formandskandidat.  

 

Jørgen Mosbæk 

Formand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seniorudvalgets beretning for 2018 

Fra seniorudvalget har vi igen i år udsendt et nyheds- nytårsbrev til foreningens seniormedlemmer. 

I nyhedsbrevet, der blev udsendt i januar måned 2019, har vi berettet, dels lidt om hvad der er foregået i 
seniorudvalgets regi i løbet af år 2018 og hvilke planer, der er iværksat for afvikling af den 19´årgang Senior 
Tour i 2019. 

Denne beretning vil derfor stort set være en gentagelse af nævnte nyhedsbrev, der i øvrigt kan læses på 
hjemmesiden under seniorudvalget - referater.   

Også i det forgangne år har vi haft stor glæde af at deltage aktivt i arbejdet inden for Hovedbestyrelsen, 
hvor seniorudvalget er repræsenteret ved formanden og i hans forfald ved næstformanden. Der har været 
mange spændende møder i hovedbestyrelsen, hvor mange nye tanker og idéer har været til behandling og 
er resulteret i en ny struktur for områderne og en deraf følgende reducering af hovedbestyrelsen, hvor 
seniorudvalgets formand fortsat er repræsenteret. 

Senior Tour 2018 blev afviklet i dagene 3.september - 6.september 2018 med udgangspunkt fra EMMAUS 
Galleri og Kursuscenter i Haslev. Her havde udvalget fået tilsagn fra seniormedlemmerne Knud Essendrop, 
Kjeld Pedersen og Peter Jørgensen om hjælp til at arrangere dette møde. 

Første dag var vi på besøg på byens rådhus, hvor vi blev vist rundt af borgmesteren. Derefter gik turen til 
Haslevs gamle badmintonhal, hvor vi dels fik en gennemgang af hallens historie og dels en beretning om, 
hvorledes det var lykkedes at opnå sponsormidler til en restaurering, der på nænsom vis har bragt hallen 
tilbage i den oprindelige udformning, dog med de mere tidssvarende tekniske installationer. Derefter gik 
turen til Haslevhallerne, hvor vi hørte om foreningernes arbejde med at fylde hallerne med gode tilbud, og 
hvor vi som afslutning på et meget interessant besøg fik lejlighed til at se en lille opvisning af klubbens 
trampolinspringere, der er af verdensklasse. 

Næste dag var en bustur rund i det smukke landskab, der omringer Tystrup-Bavelsesøerne og hvor vi efter 
frokost med medbragte sandwich kørte videre til Sorø Akademi og klosterkirke. 

Hjemme igen kunne vi lige nå at slappe af, inden vi samledes til festmiddagen, hvor vi også havde god 
underholdning af musikanterne Leif og Niels og hvor vi kunne synge med fra de uddelte sanghefter.  

Tak til de 3 arrangører for et godt og stort arbejde med at få tilrettelagt årets tur. 

Da undertegnede har besluttet at stoppe med arbejdet i seniorudvalget ved det kommende årsmøde, 
finder jeg her lejlighed til at sige tak for et godt samarbejde med dels foreningens administration og dels 
arbejdet i Hovedbestyrelsen og Seniorudvalget og ønsker alt godt for fremtiden for vores forening. 

 

Seniorudvalget/Peder Jensen 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
Dagsorden 
 
Generalforsamling 2019 onsdag den 15. maj, kl. 09.00 – 10.30 Vingstedcentret, 7182 Bredsten 
 
 
01. a. Valg af dirigent 
 b. Valg af stemmetællere 
 
02.  Aflæggelse af organisationens årsberetning til efterretning. 
   
 
03.  Fremlæggelse af organisations reviderede årsregnskab til godken-

delse. 
 
04.  Indkomne forslag 

HB indstiller følgende ændringsforslag til vedtægterne: 
  Punkt 6 – Valg 
  Formanden vælges for 5 år i 2019 herefter igen for 4 år ad gangen og i lige 

år. 
   
05.  Fremlæggelse af næste års totalbudget til orientering 
 
  
06.  Valg  
 
  Valg af formand - Jørgen Mosbæk ønsker at fratræde som formand 
  HB indstiller: Henrik Høy-Caspersen som formand 

 
Valg af næstformand 

  HB indstiller: Jørn Juul 
 
 FU-medlemmer Morten Ahlefeldt – modtager genvalg.  
HB indstiller: Morten Ahlefeldt, Nakskov Idrætscenter  

   
 
07.  Valg af Statsautoriseret/registreret revisor 
  

    
08.  Eventuelt 
 
 
Alle medlemmer er velkomne til Årsmødet. Tilmelding er ikke nødvendig. Ægtefæller og tilmeldte sousche-
fer velkomne til at overvære Generalforsamlingen. 
 


