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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 1 - 2015 
 
Torsdag den 9. april 2015 kl. 15.00 – 18.00, Gothersgade 43, Viborg 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Deltagere: 
Anders Granzow Larsen, Karup - AGL 
Brian Poulsen Jensen, Viborg - BPJ 
Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL 
Flemming Faarup, Mariager - FFA 
Jesper Porup, Viborg - JPO 
Jørn Sand Tofting, Lemvig – JST 
Peter Jensen, Spenstrup - PRJ 
Peter Kann, Spenstrup - PKA 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
Torben Dyhr Krog, Herning - TDK 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP /referent 

 
Afbud: 
Allan Sørensen, Fårup -ASØ 
Bent Gasberg, Thisted - BGA 
Jens Peter Bang, Randers - JPB 
Jonas Jensen, Randers - JJE 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
 
 
 
Fraværende: 
Ingen

______________________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden punkt, efterfuldt af beslutninger 
 
1. Velkomst Peter K. bød velkomst  
Udkast til bestyrelsens forretningsorden blev gennemgået, tilrettet og godkendt. 
Mødedagsorden, blev drøftet og godkendt. 
 
2. Valg dirigent /mødeleder og suppleant 
Jørn Sand Tofting, blev valgt som møde dirigent.  
Flemming Faarup blev valgt som møde dirigent suppleant. 
 
3. Godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling 
Referat fra vores stiftende generalforsamling afholdt den 7. april 2015 blev uddelt, gennemlæst og 
godkendt. 
Referatet vil efterfølgende blive underskrevet af dirigent og referent. 
 
4.1 Formandens orientering 

 PKA gennemgik emner der skal behandle på forbunds HB møde den 15. april 2015. 

 Det blev oplyst at forbundshuset er solgt. 

 Bestyrelsen drøftede forskellige forbunds udfordringer. 

 PKA og BPJ deltager i det kommende DEF regionsformandsmøde den 10. april 2015. 

 Kontoret har afholdt deres første interne kontormøde. 

 JST, oplyste at bilag fra forbundskongressen er blevet revideret. 
 
4.2. Præsentation af bestyrelsen 
Præsentationsrunde, så vi kan lære hinanden at kende. 
Kontoret vil snarest udarbejde en adresse- og telefonliste med de generalforsamlingens valgte. 
 
4.3. Bestyrelsen møde kalender  
Bestyrelsen besluttede at ordinære bestyrelsesmøder vil blive afholdt i tidsrummet kl. 14.00 – 
18.00. 
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Bestyrelsen drøftede den udsendte kalender, formandsskabet vil drøfte og udsende en revideret 
mødekalender. 
 
5. Opfølgning på tidligere beslutninger 
Ingen emner til opfølgning. 
 
6. Indkomne forslag 
Ingen indkommende forslag. 
 
7. Forbundsudvalg 

 Bestyrelsen drøftede og indstillede repræsentanter til forbundets faste udvalg. 

 Arbejdspolitiskudvalg – Peter Jensen blev valgt. 

 Internationaludvalg – Knud Egon Poulsen blev valgt.  

 IT udvalg - Peter Kann blev valg. 

 Løn- og overenskomstudvalg – Brian Poulsen Jensen blev valgt. 

 Organiseringsudvalg – Peter Jensen blev valgt. 

 Tekniq overenskomstudvalg – Peter Kann blev valgt. 

 Uddannelsesudvalg – Torben Dyhr Krog blev valgt. 

 Sikkerheds- og miljøudvalg – valg blev udsat til næste møde. 

 Oplysnings- og organisationsudvalg – valg blev udsat til næste møde. 
 
 
8. Eventuelt 

 Der skal snarest uploades en ny afdelingshjemmeside. 

 Kontoret opfordres til at benytte vores nye hjemmeside mest mulig. 

 Der ønskes en økonomi orientering på kommende bestyrelsesmøder. 

 Der blev stillet forslag om at indkøbe ”Tablet” til bestyrelses arbejde. 

 Der blev stillet forslag om at bestyrelsen benytter dropboks til intern brug. 


