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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 3 - 2015 
 
Mandag den 1. juni 2015 kl. 15.00 – 18.00, Gothersgade 43, Viborg 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Deltagere: 
Allan Sørensen, Fårup -ASØ 
Bent Gasberg, Thisted - BGA 
Brian Poulsen Jensen, Viborg - BPJ 
Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL 
Flemming Faarup, Mariager - FFA 
Jens Peter Bang, Randers - JPB 
Jonas Jensen, Randers - JJE 
Jørn Sand Tofting, Lemvig – JST 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Peter Kann, Spentrup - PKA 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP /referent 

Afbud: 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
Jesper Porup, Viborg - JPO 
Torben Dyhr Krog, Herning - TDK 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Anders Granzow Larsen, Karup - AGL 
 
 
Fraværende: 
Ingen 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Dagsorden punkter er efterfuldt af beslutninger 
 
 
PKA bød velkomst  
Møde dagsorden, blev drøftet og godkendt. 
 
1. Godkendelse af bestyrelsesreferat 11. maj 2015 
Blev godkendt. 
 
2.1 Beretning/orientering og det kommende HB-møde v/formand 

 Forbundskontoret er flyttet i bofællesskab med Blik / Rør og Malerforbundet i Nyrupsgade 14, 
København. 

 Elinstallationsvirksomheden Lindpro er udmeldt af Tekniq og indmeldt i Dansk Industri. 

 Vi kan konstatere at nogle af vore medlemmer ønsker overflytning til TL efter de har gennemført 
el-installatør uddannelsen. 

 Forbundets forslag til LO kongressen. 

 Prisberegning for lønforsikringer. 
 
2.2 Afdelingskontoret 

 Kontoret har bestemt en ny ansvars og opgave fordeling på de to afdelingskontorer. 

 Man ønsker ens tlf. og kontor åbningstider på kontoret i Randers og Holstebro. 

 Der afholdes et temamøde om efter- og videreuddannelse den 15. juni 2015 på kontoret i 
Holstebro. 

 Vores efterårsgeneralforsamling afholdes den 19. november 2015. 

 Næste medlemsblad El-Kontakten udsendes sammen med fagbladet august – 2015. 

 Kontoret er ved at planlægge en række medlemsmøder i efteråret 2015 og foråret 2016. 

 Der vil blive arrangeret tre lærlinge Bowlingarrangementer i henholdsvis, Randers, Viborg og 
Holstebro. 
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3.1 Økonomisk oversigt v/økonomiansvarlig 

 PRJ oplyste de to tidligere afdelingsregnskab er sammenlagt og ajourført frem til den 1. april 
2015. 

 Bestyrelsen efterlyser kvartals regnskabsoversigt. 

 Der bliver udsendt en samlet regnskabs oversigt juli 2015. 
 
3.2 Procedurer ved jubilæum/mærkedage/gaver 
PKA gennemgik udkast til afdelingens gaveregulativ. 
Bestyrelsen drøftede procedurer i forbindelse med medlemsjubilæum og runde 
medlemsfødselsdage. PKA vil på næste bestyreslemøde fremlægge udkast til fremtidige 
procedurer. 
 
3.3 Medlemstal v/formand 
PKA oplyste at vi den 7. april 2015, total havde 3263medlememr, hvoraf de 2283 fuldt betalende 
medlemmer. 
 
4.1 Arbejdsmarkedspolitik  
PKA og PRJ orienterede om de mange udfordringer, der er i forbindelse med de fremtidige 
ledighedssamtaler på jobcentrene. 
 
4.2 Beskæftigelsessituation 
PRJ oplyste der d.d. er 53 ledige. 
 
5.1 Opfølgning på tidligere beslutninger: 
Ingen opfølgning. 
 
5.2 Organisering 
PKA præsenterede udtræksmuligheder for at se ansatte i Tekniq virksomheder. 
 
5.3 Valg af TR/AMR 
Kontoret vil i efteråret arbejde målrettet for at få valgt flere virksomhedstillidsrepræsentanter. 
 
5.4 Afdelings faste udvalg 
Vi afventer forbundsudvalgene indleder deres arbejde. 
 
6.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

 Byklub Holstebro har planlagt et medlemsbesøg hos TV Midtvest. 

 Byklub Thisted har planlagt en fisketur og virksomhedsbesøg for medlemmer. 

 Byklub i Randers er stiftet. 

 Der har været afholdt lønforhandlinger på en del virksomheder. 
 
7 Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde modtaget to ansøgninger om støtte til det kommende folketingsvalg. 
Bestyrelsen afviste begge ansøgninger. 
 
Der blev stillet forslag om at købe jakker med DEF Midtjylland logo til bestyrelsen. 
Bestyrelsen bevilgede kr. 15.000,00. 
 
8 Orientering fra nedsatte udvalg: 
Bent G. orienterede om et møde i forbundets sikkerheds- og arbejdsmiljø udvalg. 
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9 Eventuelt 
Ingen ting. 
 
 
Kommende bestyrelsesmøder  

 Mandag den 27. august 2015, kl. 15.00. – afholdes i Randers. 

 Onsdag den 14. oktober 2015, kl. 15.00. 

 Torsdag den 26. november 2015, kl. 15.00. 


