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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 5 - 2015 
 
Onsdag den 14. oktober 2015 kl. 15.00 – 18.15, Gothersgade 43, Viborg 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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 
Torben Dyhr Krog, Herning - TDK 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP /referent 

Afbud: 
Jonas Jensen, Randers - JJE 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
 
 
 
 
Fraværende: 
Ingen 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Dagsorden, efterfuldt af beslutninger 
 
1 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 8. september 2015. 
Blev godkendt. 
 
2.1 Beretning/orientering v/formand 

 HB har besluttet at Centralisere dele af Dansk El-Forbund A-kasse den 1. marts 2016.  

 PKA og BPJ deltager på LO kongres i uge 44. 

 Formanden orienterede om emner der skal drøftes på det kommende HB-møde, b.la. 
Forbundsbudget, Digital medlems service, Projekt elektriker tilbage til el-faget. 
 

2.2 Kontordrift 

 Der er travlhed på de to afdelingskontorer. 

 Kontorets IP telefoner fungerer ikke optimal. 

 Formandsskabet har besluttet at udsætte ansættelsen af en faglig medarbejder, da vi endnu 
ikke kender vores personale behov når Dansk El-Forbund centraliserer A-kasse.  
Bestyrelsen havde en længere debat, flere gav udtryk for at dette ikke lever op til 
fusionsdokumentet som blev vedtaget på generalforsamlingen, efter en uddybning af 
årsagen til udsættelsen, blev beslutningen taget til efterretning. 

 Vi afholder en bestyrelseskonference den 27. – 28. november 2015, for at drøfte og beslutte 
hvilke opgaver vi skal prioritere. 

 Der afholdes et internt arrangement, for de ansat og valgte på afdelingskontorene med 
samlever/ ægtefælle den 30. oktober 2015. 
Bestyrelsen tilkendegav at dette var en god ide, samt at det er indenfor formandens råderum 
i forhold til personale.  
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Efterfølgende debat: 
Bestyrelsen drøftede konsekvenserne når Dansk El-Forbund centraliserer A-kasse, men vi må 
forvente at vores a-kasse sagsbehandler bliver frigjort til andre opgaver. 
 
3.1 Økonomi 
PRJ oplyste at vore faglige bilagskontrollanters den 17. september 2015 havde revideret vores 
afdelingsbilag. Orienterede om deres bemærkninger i forbindelse med deres revision. Men da 
afdelingen endnu ikke har en revisionsprotokol, udsatte bestyrelses godkendelse af 
revisionsprotokollen til vores næste bestyrelsesmøde. 
 
PRJ oplyste at Revisionsinstituttet har været på uanmeldt kasseeftersyn, men som ikke gav 
anledning til bemærkninger. 
 
3.2 Budget 2016 
PRJ oplyste der var fejl i det fusionsbudget for 2015 og som blev vedtaget på den stiftende 
generalforsamling. Afdelingen har i virkeligheden mindre indtægter i 2015 end forventet. 
 
PRJ gennemgik 1. udkast til afdelingsbudget for 2016, bestyrelsen drøftede de enkelte indtægter 
og udgifter. 
 
Bestyrelsen indstiller det fremlagte afdelings budgetudkast til godkendelse på vores kommende 
generalforsamling. Forslaget medfører et uændret afdelingskontingent for 2016 på kr. 189,00 + 20 
i alt kr. 209,00 pr. medlem pr. måned. 
 
3.3 Medlemstal 
PKA oplyste at afdelingen d.d. har 3.232 medlemmer. 
PKA oplyste der har været mange pensionistmedlemmer, der har ønsket udmeldelse af Dansk El-
Forbund efter kongres beslutningen om en forbunds pensionist gebyr på kr. 200,00 pr. medlem pr 
år. Afdelingen har herefter 375 pensionist medlemmer. 
PKA oplyste at forbundet netop har besluttet at udmeldte pensionister, i en periode kan 
genindmelde sig i forbundet. 
 
4.1 Arbejdsmarkedspolitik v/PKA og PRJ 
Dagpengekommissionens anbefalinger bliver præsenteret mandag den 19. oktober 2015. 
 
4.2 Beskæftigelsessituation 
Afdelingen har 47 medlemmer der er berørt af ledighed. 
 
5.1 Opfølgning på tidligere beslutninger 
Ingen opfølgning. 
 
5.2 Organisering 
Der blev orienteret om at vores nye projektmedarbejder fra forbundet (Steen), der skal deltage i 
udarbejdelsen af afdelingens nye handlingsplan. 
 
5.3 Valg af Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentanter 
Intet nyt. 
 
5.4 Nedsættelse at faste afdelingsudvalg 
Bestyrelsen drøftede og beslutter der skal nedsætte tre faste afdelingsudvalg. 
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Sikkerheds- og miljøudvalg 
Best Gasberg og Brian Poulsen Jensen. 
 
Organiserings- og Tillidsrepræsentantudvalg 
Flemming Fårup, Jesper Porup, Jens Peter Bang, Brian Poulsen Jensen, Peter Kann og Peter 
Jensen. 
 
Uddannelsesudvalg 
Torben D. Krog og Knud Egon Poulsen. 
 
Bestyresen ønsker flere medlemmer i de tre udvalg, f.eks. virksomheds tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter.  
Viderebehandling blev udsat til vores næste bestyrelsesmøde. 
 
6 Orientering fra bestyrelsen 

 TDK nævnte der er var mange udfordringer i de lokale uddannelsesudvalg (LUU) på 
erhvervsskolerne, på grund af manglen på lære og praktikpladser. 

 AGL og JPB har repræsenteret afdelingen ved det årlige Pension Danmark ”TR forum”. 

 PRJ, og 6 lærlinge har deltaget i ungdomsårsmødet. 

 PRJ oplyste der er var interesse for opstart af ungdomsarbejde i den vestlige del af 
afdelingen. 

 PKA og BPJ orienterede om afholdelse af en teknisk temamøde i Randers den 5. oktober 
2015, med 32 deltager, hvoraf de 7 var lærlinge. 

 KEP, oplyste det er blevet vanskelig at indsamle lønoplysninger til vores lokale lønstatistik.  

 JST, oplyste at Cheminova flyttet ledelsen til København. 

 PKA og KEP oplyste at kontoret benytter fagbladet ”Elektrikeren”, udsender SMS og e-mail 
som reminder forud for planlagte afdelingsmøder og generalforsamlingen. 

 
7 Indkomne forslag: 
Bestyrelsen har tidligere besluttet at indkøbe jakker med DEF Midtjylland logo. Kontoret vil i 
forbindelse med vores næste bestyrelsesmøde registre hvilke størrelser der skal købes. 
 
8 Orientering fra nedsatte udvalg: 

 BPJ har deltaget i forbundets Løn og OK udvalg, der især drøfter indsamle 
medlemsoverenskomstforslag til OK forhandling 2017. 

 JPB har deltaget i forbundets Oplysningens- og Organisationsudvalg (OOU) der især 
drøfter medlemsorganisering og uddannelse af valgte tillidsrepræsentanter. 

 BGA har deltaget i forbundets Sikkerheds- og Miljøudvalg og forskellige underudvalg. 
Udvalget indstiller en række forslå der skal behandles på det kommende HB møde. 

 
9 Eventuelt 
Ingen ting. 
 
 
Bestyrelsesmøder: Onsdag den 11. november 2015 i Viborg. Tirsdag den 8. december 2015 i 
Holstebro. 
 
Generalforsamling: Torsdag den 19. november 2015 i Viborg. 
 
Bestyrelseskonference: Fre- og lørdag den 27. og 28. november 2015 i Hobro. 


