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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 4 - 2015 
 
Tirsdag den 8. september 2015 kl. 15.00 – 18.00, Lucernevej 77, Randers 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Deltagere: 
Allan Sørensen, Fårup -ASØ 
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, Spentrup - PRJ 
Peter Kann, Spentrup - PKA 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
Torben Dyhr Krog, Herning - TDK 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP /referent 

Afbud: 
Jonas Jensen, Randers - JJE 
 
 
 
 
Fraværende: 
Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Dagsorden, efterfuldt af beslutninger 
 
Velkomst 
 
1. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 1.juni 2015  
Blev godkendt. 
 
2.1. Formands beretning og orientering 

 Grunden til at dette bestyrelsesmøde er flyttet, skyldes vi ønskede at kommen tættede på 
HB mødet. 

 HB skal på det kommende møde drøfte en centralisering af vores A-kasse, forslaget er dog 
beskrevet dårligt. Bestyrelsen drøftede forslaget og udtrykte skeptisk ved forslaget.  

 LO formandskandidaterne bliver præsenteret på det kommende HB møde. 

 Lønsikring skal, jf. kongresbeslutning afgøres ved en urafstemning. 

 Orientering om forbunds projekt ”Elektriker tilbage til faget”. 

 Status orientering om de nye ledighedssamtaler på jobcentrene. 
 
2.2. Kontorets drift 

 PKA orienterede om opgavefordeling, den daglige kontordrift og at opgaverne bliver løst 
tilfredsstillende. 

 Vores nye IP telefonsystem fungerer ikke optimal. 

 Der er igangværende overenskomstforhandlingen med HK. 

 Forbundet tilbyder valgte og ansatte uddannelse 

 Orientering om ansættelse af en faglige medarbejder, hvor ansøgningsfristen er forlænget. 
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3.1. Økonomisk oversigt 
PRJ, gennemgik afdelingens drift rapport, ajourført pr. 31. august 2015. 
Bestyrelsen drøftede og tog orientering til efterretning. 
 
3.2. Procedurer ved jubilæum/mærkedage/gaver 
PKA gennemgik udkast til ny procedure i forbindelse med medlems 25 og 50 års medlemsjubilarer, 
samt runde fødselsdage. 
Bestyrelsen godkendte den nye procedure. 
 
3.3. Medlemstal v/formand 
PKA gennemgik oplyste om den aktuelle afdelingens medlemstal. 
 
3.4. Godkendelse af bilag nr. 1 til afdelingsvedtægterne 
Da vi på den stiftende generalforsamling ikke fik godkendt bilag nr. 1, til vore afdelingsvedtægter, 
er det nødvendigt at bestyrelsen fastsætter retningslinjer for udbetaling af løn. 
Bestyrelsen godkendte det udarbejdede bilag, som efterfølgende skal godkendes på 
førstkommende generalforsamling. 
 
4.1. Arbejdsmarkedspolitik 
PRJ, orienterede om ændret lovgivning og arbejdet i forbundsnedsatte udvalg. 
 
4.2. Beskæftigelsessituation  
PKA og PRJ orienterede om den aktuelle beskæftigelsessituation 
Der er d.d. ca. 40 ledige medlemmer. 
 
5.1. Opfølgning på tidligere beslutninger: 
Ingen aktuelle opfølgninger. 
 
5.2. Organisering 
PRJ orienterede om hensigten for forbundshandlingsplan for vores organisering, og mulighed for 
økonomisk støtte til ekstraordinære afdelingsaktiviteter. 
 
5.3. Valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter  
Orientering om kontorets indsats for at få valgt flere tillidsrepræsentanter. 
 
5.4. Oprettelse af faste afdelingsudvalg 
Bestyrelsen drøftede behovet for nedsættelse faste afdelingsudvalg. 
Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
6. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer - bordet rundt 
Ingen ting. 
 
7.1. Udkast mødekalender for 2016 
PKA forslog følgende mødedatoer. 
Bestyrelsesmøder: 

 Mandag den 25. januar 

 Mandag den 7. marts 

 Mandag den 23. maj 

 Mandag den 5. september 

 Mandag den 24. oktober 
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 Mandag den 14. november 

 Mandag den 5. december 

 Generalforsamling Torsdag den 24. november.  
Bestyrelsen tog møde datoerne til efterretning. 
 
7.2. Afholdelse af bestyrelseskonference eller kursus 
Bestyrelsen drøftede forslag om at afholdelse en bestyrelseskonference eller kursus i foråret 2016. 
Endelig beslutning senere. 
 
8. Orientering fra nedsatte udvalg: 
BGA, orienterede om opgaver og udfordringer i forbundets Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsudvalg, 
herunder nedsættelse af tema Ad-Hoc udvalg. 
PRJ orienterede om det netop afholdte regionskonference for lærlinge, hvor man drøftede emner 
på årsmødet for lærlinge. 
 
9. Eventuelt 
Dansk El-Forbund har en stand på Hi Messe i Herning den 22. – 24. september 2015. 
AGL oplyste han skulle deltage i Pensions Danmark tillidsrepræsentant forum. 
 
Bestyrelsesmøder i 2015 
Onsdag den 14. oktober, afholdes i Viborg – kl. 14.00. 
Onsdag den 11. november, afholdes i Viborg. 
Tirsdag den 8. december, afholdes i Holstebro. 
 
Generalforsamling 
Torsdag den 19. november, afholdes i Viborg. 


