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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 2 - 2015 
 
Mandag den 11. maj 2015 kl. 15.00 – 18.00, Gothersgade 43, Viborg 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Deltagere: 
Anders Granzow Larsen, Karup - AGL 
Bent Gasberg, Thisted - BGA 
Brian Poulsen Jensen, Viborg - BPJ 
Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL 
Flemming Faarup, Mariager - FFA 
Jens Peter Bang, Randers - JPB 
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 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP /referent 

Afbud: 
Allan Sørensen, Fårup -ASØ 
Jonas Jensen, Randers - JJE 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
 
 
Fraværende: 
Ingen. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden punkt, efterfuldt af beslutninger 
 
Velkomst PKA bød velkomst  
Møde dagsorden, blev drøftet og godkendt. 
 
1. Godkendelse af bestyrelsesreferat 1-2015 
Rettelse af pkt. 4.3. Bestyrelsesmøderne afholdes normalt i tidrummet kl. 15.00 – 18.00. 
Herefter blev referatet godkendt. 
 
2.1 Formandens orientering / beretning 

 PKA har deltaget i et lands BAT konference. 

 Orientering om væsentlige debatter og beslutninger ved HB mødet den 15. april 2015. 

 Afdelingen bør søge om økonomiske støtte fra forbundet organiseringspuljen, til vores 
lokale organiseringsindsats.  

 Der blev rejst kritik af Forbundets informationsniveau. 

 KEP er indstillet til bestyrelsen på Energimuseet v/ Tangeværket. 

 Forbundet har afholdt fagsekretærmøde den 28. og 29. april 2015. 

 PRJ oplyste at forbundet vil dele erfaringer fra store igangværende bygge og 
anlægsprojektor. 

 Afdelingen vil snarest udsende en pressemeddelelse om vores afdelingsfusion.  

 Kontoret planlægger at udsende medlemsblade sammen med fagbladet i august og 
december måned. 

 
2.2 Kontorets drift 

 PKA, oplyste at de to kontorer som minimum afholder videomøder hver mandag morgen.  

 Vi arbejder forsat på at aftale den interne arbejdsfordeling af faglige og A-kasse opgaverne. 

 Vores interne IP telefoni system bliver løbende opgraderet. 

 Afdelingens hjemmeside er forsat under opbygning. 
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2.3 Mødekalender 
Aftalte bestyrelsesmøder  

 Mandag den 1. juni 2015. 

 Mandag den 27. august 2015. 

 Onsdag den 14. oktober 2015. 

 Torsdag den 26. november 2015. 
 
3.1 Økonomisk oversigt 

 PRJ oplyste at Dansk El-Forbund Midtjylland havde ved årsskifte havde en egenkapital på 
kr. 5.315.914,00, jf. de godkendte regnskab på den stiftende generalforsamling 7. april 
2015.  

 PRJ orienterede om opgaverne med at sammenlægge de to tidligere afdelingskontoplan. 

 Afdelingen har valgt Arbejdernes Landsbank. 

 I forbindelse bestyrelsesmødet i dag, skal bestyrelsen underskrive de nødvendige 
bankformularer, så de forskellige bankkontoer kan blive aktive. 

 Vi ønsker forsat at fordele afdelingens likvide kapital i flere banker. 

 Bestyrelsen ønsker tilsendt en kvartals drift rapporter for at følge afdelingens økonomi. 
 
3.2 Afdelingsprocedurer 
Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med afdelingsmøder får udbetalt 
kørselsgodtgørelse jf. statens satser og en timegodtgørelse for den mistede arbejdsindtægt jf. 
forbundssatserne.  
 
På kommende bestyrelsesmøder vil øvrige procedurer blive drøftet og besluttet. 
 
3.3 Medlemstal 
PKA, oplyste at afdelingen den 7. april 2015 havde 3.269 medlemmer, heraf var der 2.286 
ordinære og betalende medlemmer. 
 
3.4 Bevillinger 
Kontoret stillede forslag om der købe det nødvendige antal, ”Tablets”, så bestyrelsesarbejdet kan 
foregå elektronisk. 
Bestyrelsen besluttede at købe 6 stk. Tablets Samsung 4, 2 stk. Tablets Samsung tab 4 m. 4G og 
8 stk. Cover til ovennævnte. Samlet pris kr. 20.000,00. 
 
Trøjer og jakker 
Bestyrelsen drøfter indkøb af Trøjer, jakker og PR materiale, endelig beslutning blev udsat. 
 
4. Arbejdsmarkedspolitik 
PRJ, Der har været afholdt et møde i forbundets arbejdsmarkedsudvalg.  
Forbundet har varslet at a-kassen skal gennemføre flere ledighedssamtaler, endelig procedurer 
skal aftales, samtidig med der skal aftaler procedurer med de enkelte kommuners jobcentre. 
 
5. Opfølgning på tidligere beslutninger 
Ingen emner til opfølgning. 
 
Organisering 
PRJ orienterede om at forbundet er ved at planlægge hverve- og fastholdelses kampagner. 
Vi bør på kommende bestyrelsesmøde drøfte hvordan vi får valgt flere tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter. 
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6. Orientering fra bestyrelsen 

 Flere bestyrelsesmedlemmer oplyste at afsluttede lokale lønforhandlinger havde givet kr. 
3,00 – 6,00 timeløns stigninger. 

 Der var en tilfredsstillende fremmøde ved Byklub Thisted årlige generalforsamling. 

 Forslag om at kontoret udsender SMS beskeder om lønforhandlingsresultater. 

 Virksomheden Cheminova er solgt til amerikanske ejer. 

 Der er mangel på arbejdskraft flere steder i afdelingen. 
 
7. Indkomne forslag 
Ingen indkommende forslag. 
 
Afdelingen bør være repræsenteret på et forbundsakkordkursus (EVA) den 1. – 2. juni 2015. 
 
8.1 Konstituering af repræsentanter til Forbunds fasteudvalg - forsat 

 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 – Bent Gasberg blev valgt. 

 Oplysnings- og organisationsudvalg – Jens Peter Bang blev valgt. 
 
8.2 Konstituering til Pension Danmark TR forum 
Bestyrelsen valgte Jens Peter Bang og Anders Granzow Larsen som afdelingens repræsentanter 
ved det årlige Pension Danmark ”TR forum”.  
 
9. Eventuelt 

 Forslag om at vores august bestyrelsesmødet afholdes på kontoret i Randers. 

 Forbundet afholder topmøde for tillidsrepræsentanter den 22. og 23. september 2016. 

 Forbundet vil udbyde et par udenlands studierejser i 2016. 
 

 
 
Kommende bestyrelsesmøder  

 Mandag den 1. juni 2015, kl. 15.00 

 Mandag den 27. august 2015, kl. 15.00. 

 Onsdag den 14. oktober 2015, kl. 15.00. 

 Torsdag den 26. november 2015, kl. 15.00. 


