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Mødet indkaldt af: Formanden  
 
Deltagere:   Formand Ken Jensen (KJ) 
  Helle Berg (HB) 
  Nuno Geisler (NG) 
  Gitte Edvardsen (GE) 
  Louise Lennert Olsen (LLO) 

Tanja Vodstrup (TV) 
   
 
   
 
   
Vedhæftet:   
Ordstyrer:   Formanden 
Referent:   Line K. Danielsen 
 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

2. Godkendelse af referat nr. 7 6.september 2017 

Godkendt  

3. Information: 

• OK 16 (KJ) 

Orientering om positivt møde med overenskomstafdeling. Håber på en snarlig afslutning. Orientering 

om tanker ang. pressestrategi og fremtidige forhandlinger.  

• Samråd (KJ) 

Via samrådet er KJ suppleant i arbejdsmiljørådet. Arbejdsmiljørådet, vil sætte fokus på psykisk 

arbejdsmiljø. Hvis I har forslag til projekter, så gerne kontakt KJ. 

• Feriefond (KJ) 

Der er et lille overskud i fonden, pga. der bestilles røde billetter. KJ har et ønske om at gøre det mere 

fleksibelt. Der er møde i næste måned.  

• Kursusfond (KJ) 

• Der er blevet redigeret retningslinjer til de sidste 3 møder. Fonden ønsker flest mulige kurser afholdt i 
Grønland. Der ønskes også at få et samarbejde op at stå med enhed for læring og udvikling.  

• Økonomi (KJ) – pkt 4.4 

Der orienteres om balancen, samt budget for PPK seminar i uge 44. KJ taler om hvad PK får for de 

penge, der bliver betalt til DSR. Der orientres om PPK økonomi.  

• Diverse personale sager:  (KJ) 

Der orienteres om versende sager. Sagsbehandling er desværre meget langsomlig. Orientering om 

udfordringer ved rotationsstilling.  



 
Referat: PK bestyrelsesmøde nr. 09/17 
  

26.oktober 2017 kl 16.15 – 18 

 

2 

4. Beslutninger/diskussion: 

4.1. Generalforsamling: den 2.november 2017. Status 

Kimmernaq og Adam Kjeldsen kommer og åbner GF 2017 med musikalsk indslag for kr. 3000 

4.2. Temadage okt/nov: Orientering vedr temadage d. 30-31/10 samt 1-2/11 (KJ) 

4.3. Økonomi/Budget: Underskrivelse af årsregnskab. Diskussion af kontingent til DSR og PPK – fremlægges på 

mødet af KJ 

5. Vedtægter og funktionsbeskrivelser: skal gennemgås hvis vi når det 

Punkt ikke nået.  

6. Evaluering af mødet. 

 
Ad eventuelt: PK har både en direktions- og bestyrelses ansvars forsikring. 


