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Formand Tine Segels velkomsttale til KI’s ekstraordinære 

generalforsamling 2023 
 

Kære generalforsamling, kære medlemmer 

Velkommen. Til en historisk og vigtig generalforsamling, hvor vi skal træffe 
beslutning om forbundets fremtid.  

Jeg tror ikke, det er nødvendigt at gå i detaljer om, at for mig og 
hovedbestyrelsen er dette også en bevægende dag.   

For store og vigtige beslutninger kan godt være svære og hårde at træffe. Men 
det gør dem ikke mindre rigtige eller nødvendige. Så tak. Tak, fordi I er her. Tak, 
fordi I lytter og er med til at træffe beslutning i dag.  

Vi er et forbund med 100 års historie. Vores faglighed er meget ældre og 
eksisterede også før, der var et forbund. En faglighed, der altid har sikret, at 
viden og fortællinger blev givet videre fra menneske til menneske. Den historie 
står vi på skuldrene af i dag.  

Derfor er det vigtigt for mig at understrege, at det ikke er vores faglighed, der 
er til afstemning i dag. For arbejdet med at fremme adgangen til kultur og 
information i samfundet vil altid være: en grundpille i et videnssamfund.  

Vi er efterspurgte, vi er anerkendte, og vi udvikler os i takt med, at 
arbejdsmarkedet og verden omkring os stiller nye krav.  

Dét, vi stemmer om i dag, er en fusion mellem KI og DM, og det er en enig 
hovedbestyrelses klare anbefaling, at I stemmer ja og dermed giver alle 
medlemmer mulighed for at tage stilling til fusionsspørgsmålet ved en 
urafstemning. For en fusion vil sikre vores medlemmer en stærk 
interessevaretagelse, gode rådgivnings- og medlemstilbud og mulighed for at 
dyrke fagligheden i nye netværk og sammenhænge.  

Det handler om udvikling og muligheder for os som medlemmer, også selvom 
det betyder farvel til den organisation, som vi kender og holder af. Men tiden er 
nu.  

I det sidste halve år har jeg og de øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen 
været i dialog med næsten 400 medlemmer til medlemsmøder, klubmøder, TR-
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møder, fag- og ansættelsesgruppemøder. Det har været hovedbestyrelsens 
ambition, at medlemmerne skulle inddrages og oplyses så meget som 
overhovedet muligt i denne proces. Og mange flere end de 400, vi har mødtes 
med, har læst med og talt sammen med kolleger og andre KI’ere, når vi 
berettede nyt om fusionsforhandlingerne i nyhedsbreve, på hjemmesiden og i 
Perspektiv.  

Jeg har mærket engagementet. Jeg har mærket vemodet, og I medlemmer har 
stillet mange gode spørgsmål, som vi har kunnet bruge i vores arbejde med at 
indgå en god fusionsaftale, der sikrer, at vores faglige og økonomiske 
interesser også vil blive varetaget efter en fusion med DM.  

Tusind tak for alle jeres bidrag. Jeg har oplevet en stor forståelse for 
beslutningen blandt medlemmerne. Jeg oplever, at I kan se fornuften i det 
skridt, vi nu tager sammen. Fra lille fagforening til et stort fællesskab. Fra under 
4.000 medlemmer til 68.000 medlemmer.  

For det faglige sammenhold slutter ikke ved en fusion – det bliver bredere og 
mere mangfoldigt. Når jeg har siddet ved forhandlingsbordet sammen med DM 
og talt om den fælles organisation, vi vil udvikle sammen, så har det været, fordi 
DM har inviteret os til drøftelserne og spurgt, om vi var interesserede i at bygge 
noget sammen. Det har givet et meget positivt udgangspunkt for 
forhandlingerne. For DM vil gerne KI’s medlemmer og KI’ernes faglighed og vil 
gerne bygge videre på KI’s værdier og viden.  

I hovedbestyrelsen har vi derfor arbejdet intenst for at formulere de temaer og 
indsatser, som vi vil sikre os, bæres med videre ind i DM. Det at gå fra 4.000 til 
68.000 medlemmer betyder, at der vil være større gennemslagskraft og 
lydhørhed på møder med samarbejdspartnere, arbejdsgivere, i den øvrige 
fagbevægelse, blandt politikerne og i samfundet generelt. Det har altid været 
KI’s ambition at søge indflydelsen og samarbejdet til gavn for medlemmerne. 
Nu søger vi et langt større fællesskab, fordi det er til gavn for medlemmerne.   

Derfor er det også mit store håb som formand – at I som aktive medlemmer 
fortsat engagerer jer i jeres fagforening, også efter en fusion. For sådan gør vi 
det til vores fagforening.  

Vi skal bruge de mange muligheder, vi vil få i en større organisation. Husk også, 
at den virkelige indflydelse får vi ved - ikke kun - at benytte os af DM’s tilbud, 
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men også ved selv at skabe aktiviteter og netværk, der udvikler DM som en 
medlemsdrevet organisation. Samtidig vil jeg opfordre til, at I engagerer jer i 
det politiske arbejde. Vores antal gør, at vi faktisk kan gøre en forskel.  

En fusion vil også få en meget konkret og nær betydning for os som 
medlemmer. I form af et lavere kontingent, men også i form af et nyt 
fællesskab på de mange arbejdspladser, hvor der både er ansat DM’ere og 
KI’ere. Mange af jer er jo allerede kolleger med DM’s medlemmer i dag, og en 
fusion vil betyde, at I også vil være medlem af den samme fagforening, og det 
vil styrke jer på arbejdspladserne. At I kan samles i et lokalt fællesskab. Også 
derfor giver en fusion god mening. 

Når det er bevægende for mig at stå her i dag, så er det jo også, fordi KI er min 
fagforening. Der, hvor jeg har skabt netværk og faglige relationer. Det forbund, 
der viste mig min karrierevej, da jeg var nyuddannet og skulle finde mit ståsted 
på et foranderligt og bredt arbejdsmarked.   

For KI er et forbund, der har en betydning for den enkelte. Det er et forbund, 
der er tæt på medlemmerne, og vi er mange, der har været med til at gøre en 
forskel for og med hinanden.  

Derfor er det også vigtigt for mig at afrunde denne tale med at minde om, at 
mange har bidraget til, at forbundet er det, som det er i dag.  

Det er ikke kun os, som er samlet her i dag, men også alle dem, der gennem 
organisationens historie har arbejdet for og engageret sig i forbundets 
udvikling for medlemmernes bedste. Det vil gå for vidt at nævne og takke alle 
og/eller særlige – ingen nævnt, ingen glemt.  

Tilsammen er vi summen af forbundets virke – dengang, nu og i fremtiden.  

Tak for ordet. Og nu er det tid til, at vi indleder den formelle del af denne 
generalforsamling. 


