
HK vil have fyret
kassedame genansat
Det vil et hæderligt  firma gore, siger den lokale HK-formand
i Horsens

HK i Horsens vil i
denne uge forsøge  at få en
forhandling i gang med le-
delsen for Kvickly i Hor-
sens. I første  omgang vil
HK sage at få genansat
den 49-årige kassedame
Grethe Jensen, der i sidste
uge blev frifundet for at
have begået underslæb .

- Jeg finder det naturligt,
at et hæderligt firma tager
konsekvensen i en sådan sag
og siger: Vi har begået  en
fejl og den vil vi rette ved at
genansætte kassedamen, si-
ger den lokale HK-formand i
Horsens, J. Erwig Jacob-
sen.

J. Erwig Jacobsen hither
at komme hurtigt i gang med

forhandlingerne med HK.
Hvis forhandlingerne ikke
resulterer i genansættelse of
den fyrede kassedame, vil
HK kræve en erstatning til
hende.

- Jeg vil gætte på, at er-
statningskravet vil ligge i
størrelsesordenen  120.000
kr. Men vi har endnu ikke
regnet beløbet nøjagtigt  ud,
siger J. Erwig Jacobsen.

Grethe Jensen har været
ansat i Kvickly i Horsens i
13 år Hun har derfor krav
på seks måneders opsigelse,
men dertil kommer så en
mulig erstatning for usaglig
bortvisning og tort, svie og
smerte.

Sjusket
HK overvejer en erstat-

niongssag mod det konsu-
lentfirma, der kontrollerede
Grethe Jensens arbejde og
dermed var den direkte år-
sag til, at hun blev fyret.

- Konsulentfirmaet har
været med til at hænge Gre-
the Jensen ud på en urimelig
made. Det har udført sjusket
arbejde, og vi overvejer en
erstatningssag, fortæller J.
Erwig Jacobsen.

Grethe Jensen blev fyret i
januar mimed i år. Samtidig
blev hun anklaget for at
have begået underslæb ved
at have undladt at slå nogle
beløb ind på kasseappara-
tet. Grethe Jensen har hele
tiden erklæret sig uskyldig,
og i sidste uge blev hun fri-
kendt i retten i Horsens.
(asg)
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