PRAKTISK

Pris for deltagelse (alle værelser er eneværelse): 2.995 kr.

GENERALFORSAMLING

Velkommen til

Torsdag den 7. marts 2013 kl. 14.00-14.45

Hvis du har særlige ønsker til maden (vegetar, allergi) må du
meget gerne give os besked ved tilmelding.

1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

Bindende tilmelding til landskonferencen skal ske senest

3.

Godkendelse af dagsorden

mandag den 7. januar 2013 på www.musek.dk

4.

Nedsættelse af stemmeudvalg

5.

Beretning (udsendes sammen med indkaldelse til
generalforsamling)

Landskonferencen er kun for medlemmer af foreningen.
- er du ikke medlem af MuSek, kan det nås inden konferencen.

6.

Indkomne skriftlige forslag
(skal være formanden i hænde 14 dage før)

Indmeldelsen kan ske på www.musek.dk
7.

Budget/regnskab
(udsendes sammen med indkaldelse til

Årligt kontingent på 400 kr. skal være betalt inden konferencen.

generalforsamling)
– herunder kontingent fastsættelse.

Evt. spørgsmål om tilmelding til konferencen, kan rettes til
kasserer Ellis Gjerulff på eand@skivekommune.dk eller via

Landskonference 2013

8.

Valg af bestyrelse, næstformand Ketty fra Horsens
ønsker ikke genvalg.

www.musek.dk

Sekretær Anne Marie fra Gentofte ønsker ikke genvalg
9.

Valg af suppleanter, Tina fra Horsens har fået nyt
arbejde og Gitta fra Høje Taastrup ønsker ikke genvalg

10.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

11.

Evt.

HUSK det er ikke bestyrelsens forening
– det er vores alle sammens ☺

På Hindsgavl Slot

PROGRAM

Sampension

HK Kommunal

Jens Lützhøft
Jakob Juul-Thorsen
Jens og Jakob vil være at finde ved deres stand i
de pauser der er i løbet af dagene.
De vil holde et oplæg om, hvad Sampension gør for at
pensionsordningerne bliver mere værd

Mads Samsing
Næstformand

Torsdag den 7. marts 2013
11.30

Velkomst og uddeling af navneskilte

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.00

Indkvartering

14.00 – 14.45

Velkomstsang og generalforsamling

14.45 – 15.30

Sampension

15.30 – 16.00

Kaffe og mulighed for spørgsmål til
Sampension

16.00 – 18.00

Karen Thisted:
”Det skal mærkes at du lever…”

19.00 -

Middag

Fredag den 8. marts 2013
07.00 – 09.00

Morgenbuffet

09.30 – 09.45

Oplæg ved Næstformand i HK kommunal
Mads Samsing

09.45 – 10.30

Per Stech, HK Kommunal:
Ændrede arbejdsopgaver,
kompetenceudvikling og lønforhandling

10.30 – 11.30

ERFA Damus/Speedadmin

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 15.00

Hans Pilgaard
”Humor – en måde at overleve på”

15.15

Farvel og tak for i år

Husk at tjekke ud inden kl. 10.00

Karen Thisted, forfatter, journalist, der startede bølgen af
samtalebøger i Danmark med bogen " Det skal mærkes at vi
lever" med Danmarks nationaldigter Benny Andersen og
Danmarks mest elskede
præst, Johannes
Møllehave. Karen Thisted
solgte over 240.000
eksemplarer af denne bog
og blev dermed alle
samtalebøgers moder.
Karen Thisteds foredrag
tager udgangspunkt i
denne bog, og hun
fortæller alt om de to
mænds livsmod, selv om
de netop havde mistet
deres elskede
livsledsagere. Der sker de mest forunderlige ting på de tres rejse
til Kreta, hvor bogen blev til, og hvor begge de to dejlige mænd
pludselig får lyst til livet igen. Karen Thisted læser også Benny
Andersens dejlige digte op og giver Johannes Møllehaves
tolkning af digtene, så de kan bruges i vores eget liv og virker
bedre end psykologhjælp. Foredraget kommer også ind på
forfatterens andre bøger, der alle handler om at få glæde i livet.

Gitte Strøbæk
Udvalgssekretær,

Per Stech
Forhandlingskonsulent

Mads holder et oplæg om hvad der optager HK pt.
Per skal ruste os til Ændrede arbejdsopgaver,
kompetenceudvikling og lønforhandling
Gitte står ved deres stand, hvor hun er klar til at svare på
spørgsmål og få en god dialog.

Hans Pilgaard, en af Danmarks mest populære journalister og
studieværter: Terrortrusler, fugleinfluenza, krig, gammelt kød,
global opvarmning og passiv rygning… Der ER ikke meget at
grine af – derfor er det så vigtigt, at vi gør det! For vi har ét liv –
måske kun denne ene chance for at ha´ det sjovt for alvor, mens
vi er her. Det er ikke altid
nemt – men det er altid et
valg. Og det er faktisk dit!
Humor kan bruges som
våben, som forsvar og som
isbryder. Humoristisk sans
forløser, giver håb og er den
livsvigtige 7.sans. Fra ordforklaringen i ordbogen til krisen
med kæresten. Fra besøget
på sygehuset til tv-optagelsen
der gik anderledes end
planlagt.
Fra skænderiet der blev ødelagt af et grin til glimtet af håb om,
at det hele bliver lidt bedre i morgen.
Så vi lever – i stedet for bare overlever...

