
 

Dansk El-Forbund 
Midtjylland  

______________________________________________________________________________ 

 
1 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 7 - 2015 
 
Tirsdag den 8. december 2015 kl. 15.00 – 18.00, Afdelingskontoret i Holstebro 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Deltagere: 
Anders Granzow Larsen, Karup - AGL 
Bent Gasberg, Thisted - BGA 
Brian Poulsen Jensen, Viborg – BPJ/ referent 
Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL 
Flemming Faarup, Mariager - FFA 
Jens Peter Bang, Randers - JPB 
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  
Jørn Sand Tofting, Lemvig – JST 
 
 
 

Afbud: 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP  
Jesper Porup, Viborg - JPO 
Allan Sørensen, Fårup -ASØ 
 
 
 
 
 
Fraværende: 
Jonas Jensen, Randers - JJE 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dagsorden, efterfuldt af beslutninger 
 
Jørn S. Tofting som dirigent. 
 
1: Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 11. november 2015 
PRJ: Under budget behandlingen er det ikke refereret at afskrivninger ikke længere er med i vores 
budget. 
PKA: Dirigenten skal blive bedre til at konkludere ved et dagsordenspunkts afslutning. 
Fremover laves og skrives referatet af referenten, som udsender til bestyrelsen, uden først at det 
først er godkendt af formanden.  
 
2: Beretning/orientering v/formand 

a) Orientering: 

 Fra d. 1. januar overgår A-Kassen til elektronisk kommunikation, faglige breve kan også 
sendes elektronisk i ”Mit DEF”, indbydelser til arrangementer kan ikke udsendes via mit def, 
men som hidtil via breve, blade, mail eller sms. 

 IT udvalget arbejder pt. med at finde ud af hvem der skal være support firma, HB skal 
foretage godkendelse på kommende møde. 

 Modelus kommer over på en anden ”platform” så systemet bliver uafhængigt af IT og 
software opdateringer. 

 Forbundets medlemsorganisator skal fremover også besøge Akademierne i hele landet. 

 BPJ indstilles til udvalget ”Sag, handling, Løsning” 
 
      Der blev stillet uddybende spørgsmål til referatet fra sidste HB møde 

 Regnskab 

 Kontingentstigning / administrationsgebyr 

 Kongres 2018 
 



 

Dansk El-Forbund 
Midtjylland  

______________________________________________________________________________ 

 
2 

 
b) Kontorenes drift. 

Stillingsannonce er lagt på ”Jobnet”, og annonce kommer i fagbladet som er hos 
medlemmerne en af de nærmeste dage. Vi har pt. modtaget 16 ansøgninger. 
Ansættelsesprocessen drøftet, nedsættelse af et ansættelsesudvalg til at læse 
ansøgningerne igennem, udvalget udpeger 4 personer til at gennemføre samtalerne i uge 
52. 
Udvalget sammensætning: Valgte på kontoret samt Dennis Aldahl, Jørn Sand Tofting og 
Bent Gasberg fra bestyrelsen.  

 Udvalget gennemgår de indkomne ansøgninger og udtager 4-5 personer til samtale. 
c)  Vedtagelse af strategiplan 

Strategiplanen som var gennemgået på bestyrelseskonferencen og udsendt som bilag til 
dette møde. 
Strategiplanen blev enstemmigt vedtaget.   

 
3: Økonomi 

a)  Peter Rosendal gennemgik det udsendte regnskab, regnskabet er bogført frem til 1. dec 
2015.  

Form og opsætning blev diskuteret, bestyrelsen tilkende gav at det nu er overskueligt og giver 
bestyrelsen det fornødne indblik i afdelingens økonomi. 
PRJ sagde at fra 2016 vil budgettal også fremgå af den oversigt som udsendes.  

 
b)  Peter Kann orienterede om afdelingens medlemstal som pr. 24.11 var 2939 medlemmer, 

heraf 2246 kontingentbetalende. 
Vi overflytter fortsat medlemmer til Østjylland, men har fokus på at vi også har brug for et 
samarbejde med TR og AMR i afdelingen for at få tilbagemeldinger når der starter en ny 
kollega i firmaerne.  

 
4: Arbejdsmarkedspolitik 
 Vi har pt. 45 kollegaer som er tilmeldt som arbejdssøgende svarende til ca. 1,2 % 
 
5: Opfølgning på tidligere beslutninger 
a) Peter R. skal i januar til møde i organiseringsudvalget, hvor han vil følge op på besøg og 
organisering på akademier som nu er en forbundsopgave, vi tror ikke at den bliver løst, der er 
kommet flere overflytninger til TL. 
 
6: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

 Byklub Randers har afholdt juletræ med 100 voksne og 130 børn. 

 Byklub Herning har haft juletræsfældning med 50 tilmeldte. 

 Dennis og Jesper har oprettet facebook gruppe, Def Midtjylland, de arbejder med at lægge små 
videoklip på siden, de første han anmodet om at komme med, de efterspørger medlemsliste så 
de kan se hvem der må få adgang til gruppen. PKA finder en løsning på dette.  
De vil gerne lave en folder til at synliggøre vores nye gruppe, anslået pris kr. 1.500,00 
Bestyrelsen bevilligede de 1500,00 kr.   

 Jørn har været i FB og revidere, Jørn og Stig er inviteret med til jule HB mødet. Der skal være 
gennemgang af årsrapport d. 26. feb. 2016 

 Rene og Flemming har søgt den opslåede stilling. 
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7: Indkomne forslag 
PKA / de valgt har fremsat forslag om ændring af måden for afregning af hjemmearbejdsplads,  
Forslag om at det fremover er den enkelte som har abonnementet og betalingen af denne.  
Afdelingen betaler et tilskud hertil på kr. 250,00 pr. md.  
Bestyrelsen besluttede den nye afregnings form, med virkning fra 1. januar 2016.  
 
8: Orientering fra nedsatte udvalg 
BGA: orienterede far forbundets sikkerheds og arbejdsmiljøudvalg, forbundets lærlinge og 
ungdomsudvalg har indstillet en ny person til udvalget, udvalget vil sørge for at der er et tema om 
arbejdsmiljø i alle numre af Elektrikeren i 2016. 
 
BPJ: OK udvalget har forslag med på HB mødet i morgen. 
 
PRJ: Arbejdsmarkedsudvalget der skal nedsættes et underudvalg til at følge op på ny lovgivning 
mm. Vi indstiller PRJ til dette.  
 
9: Eventuelt 
JST: positive tilbagemeldinger på temamøde i afdelingen, det er det medlemmerne efterspørger. 
Der laves et maleri til HB lokalet i forbundet, kunstneren har været på Cheminova for at få 
inspiration.  
 
Vi bør reklamere mere med positive historier og afgørelser. 
 
På næste møde vil Dennis og Jesper, vise vores Facebook gruppe.  
 
Referat  
Brian Poulsen Jensen. 


