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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 6 - 2015 
 
Onsdag den 11. november 2015 kl. 15.00 – 18.00, 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 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Peter Kann, Spentrup - PKA 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Torben Dyhr Krog, Herning - TDK 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP / referent 

 
Afbud: 
Jørn Sand Tofting, Lemvig – JST 
Jonas Jensen, Randers - JJE 
 
 
 
 
 
Fraværende: 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden, efterfuldt af beslutninger 
 
Flemming Faarup, afløste Jørn S. Tofting som dirigent. 
 
1 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 14. oktober 2015 
Jørn S. Tofting, havde gjort indsigelse imod referatet, pkt. 3.1 Økonomi. Jørn mener vi besluttede 
at vore faglige bilagskontrollanter i forbindelse deres bilagskontrol, skal udfærdige et bilag med 
deres bemærkninger. 
Ny tekst:  
Bestyrelsen besluttede, at bilagskontrollanterne ved fremtidig bilagskontrol, skal skrive deres 
bemærkninger i en nyoprettet revisionsprotokol. 
Kasseren udsender kopi af bemærkningerne som bilag til bestyrelsen, der behandler 
bemærkningerne på det næstkommende bestyrelsesmøde. Endvidere underskriver bestyrelsen 
bemærkningerne i revisionsprotokollen. 
 
Peter Jensen, ønskede pkt. 6.6 Orientering fra bestyrelsen femte punkt ændret til: 
Ny tekst:  
PRJ og BPJ orienterede om et teknisk temamøde afholdt i Randers den 5. oktober 2015, med 32 
deltager, hvoraf de 7 var lærlinge. 
 
 
2 Beretning/orientering v/formand 
Orientering 

 Havde deltaget på LO kongressen, hvor Lizette Risgaard var blevet valgt som ny formand. 

 HB har vedtaget at centralisere dele af vores A-kasse. 

 Deltagerne på regionskonferencen på Langsøhus var generelt tilfredse med konferencen, men 
enkelte efterlyste flere konkrete fakta oplysninger. 

 Forbundet har varslet der afholdes TR – AMR topmøde den 22. – 23. september 2016 i Nyborg. 
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Kontorenes drift og bemanding. 

 Der er travlhed på de to kontorer. 

 PKA afholder i november ”MUS samtaler” med de valgte og ansatte. 

 Afdelingen genopslår stillingen, en faglig medarbejder, dog er jobprofilen ændret en smule så 
den faglige medarbejder ikke længere er fast udekørende med køretøj betalt af afdelingen. 
Endvidere er den nye person tilknyttet kontoret Randers. Den ledige stilling søges via Job net, 
Fagbladet, El-Kontakten og på vores hjemmeside. 

 Formanden orienterede om at kontoret i Randers mange gange er uden bemanding, da både 
formand og kasseren er ude af huset. Dette er ikke holdbart og skal findes en løsning. 

 Bestyrelsen drøftede muligheden for ansættelse af en midlertidig medarbejder til ekstern 
bogføring. 

 
 
3 Generalforsamling afholdes torsdag den 19. november 2015 i Viborg 
 
3.1 Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens forslag, Bilag nr. 1 til vore afdelings 
vedtægter. 
Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse. 
 
3.2 Budget og kontingent 2016 
PRJ uddelte et forenklet budgetforslag til behandling på generalforsamlingen, med uændret 
kontingent. 
Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse. 
 
3.3 Bevillinger  
Ansøgning om julegavehjælp – afvisning. 
Ansøgning om støtte til smedeværksted ved Søby Brunkulsmuserum – afvisning. 
 
3.4 Afvikling af generalforsamling 
Bestyrelsen indstiller Jørn S. Tofting og Flemming Faarup som dirigent på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen indstiller Rene Skaarup og John Krog som stemmeudvalg på generalforsamlingen. 
 
 
4 Bestyrelseskonferencen den 27. – 28. november 2015. 
PKA gennemgik konferenceprogrammet med følgende punkter: Afdelingens handlingsplan for 
organisering. – Afdelings strategi. – Hvordan kan inddrages yderlig. - Den fremtidige By-klub 
struktur. - Afdelingens medlemskontakt og kommunikationsstrategi.  
Der skrives referat fra bestyrelseskonferencen. 
 
 
5 Opfølgning på tidligere beslutninger 
Bestyrelsen afgav bestilling på kampagnejakker. 
 
5.1 Organisering 
De valgte og ansatte på kontoret har haft et internmøde Forbundets organiseringskonsulent Steen 
Thomsen. 
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6 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

 Lønstatistikindsamlingen er slut, afdelings løngennemsnit pr. 1. oktober 2015 Kr. 183,07 pr. 
time. 

 Der er afholdt lærlinge årsmøde evaluering i Randers. 

 Det bliver en udfordring at genopsatte lærlingeaktiviteter i den vestlige del af afdelingen. 

 Alle El-Con filialer er ved at forhandle en ens lokalaftale. 

 Simens er i gang mede deres lokale lønforhandlinger. 
 
 
7 Indkomne forslag: 
Ingen ting 
 
 
8 Orientering fra nedsatte udvalg: 
Der afholdes møde i forbundets Sikkerheds- og miljøudvalg  
 
 
9 Eventuelt 
Ingen ting. 
 
Kommende møder: 

 Generalforsamling afholdes torsdag den 19. november 2015 i Viborg. 

 Bestyrelseskonference afholdes fre- og lørdag den 27. og 28. november 2015 v/Hobro 

 Bestyrelsesmøder afholdes tirsdag den 8. december 2015 i Holstebro. 


