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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 2 - 2015 
 
Tirsdag den 25. januar 2016 kl. 15.00 – 18.00, i 3F lokaler i Viborg 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Deltagere: 
Anders Granzow Larsen, Karup - AGL 
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 
Torben Dyhr Krog, Herning - TDK 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP - referent 
 

Afbud: 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Bent Gasberg, Thisted - BGA 
Allan Sørensen, Fårup -ASØ 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
 
 
Fraværende: 
Ingen. 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Dagsorden, efterfuldt af beslutninger 
 
 
1 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 8. december 2015 
Blev godkendt 
 
2.1 Beretning/orientering - PKA  

 Jonas Jensen, Randers er udtrådt af bestyrelsen. 

 Der stilles spørgsmål om forbundets årshjul er realistisk. 

 Det er planlagt at forbundet overgår til en ny hjemmeside-platform. 

 Bestyrelsen drøftede hvordan vi undgår medlemmer udmelder sig af forbundet. 

 HB skal drøfte deltagelse i udenlands kongresser og konferencer. 

 HB skal drøfte et tilbud fra ALKA, om en kollektiv lønforsikring for vore medlemmer. 
 
2.2 Kontoret - PKA 

 Afdelingens strategiplan er blevet præsenteret for vores HK personale. 

 Afdelingens ny fagligmedarbejder Tove Mikkonen, tiltræder den 1. februar 2016. 

 Regionens formandsskab foreslår der afholdes en fælles regions bestyrelsesmøde, så de 
tre bestyrelser kan drøfte forskellige fællesinitiativer. 

 For- og næstformanden skal i næste uge mødes med by klubberne og drøfte deres fremtid. 
 
3.1 Økonomisk oversigt  
PRJ oplyste, afdelingens driftsregnskab er ajourført til dags dato. Endvidere vil 
afdelingsårsregnskabet for 2015 blive revideret, så der er et en udkast klar til godkendes på vores 
næste bestyrelsesmøde. 
Det blev oplyst at afdelingens bogføring i fremtiden, vil blive udført med hjælp af vores HK 
personale, denne ændring medfører ingen ændring af vores prokura. 
 
3.2 Medlemstal  
PKA gennemgik den udsendte medlems- og virksomhedsoversigt. 
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3.3 IT hensættelse 
BPJ stillede der afsættes kr. 76.300,00 til indkøb af nyt IT Hardware, bestyrelsen godkendte 
udgiften og som bogføres i 2015 regnskabet. 
 
4.1 Arbejdsmarkedspolitik 
PRJ mener det bliver en stor udfordring at centralisere vores a-kasse, men det er samtidig vigtigt 
at vi holder os ajour med a-kasse lovgivningen. 
 
4.2 Beskæftigelsessituation 
PKA oplyste at afdelingens ledighed er steget den sidste måned. 
 
4.3 Repræsentation i de lokale uddannelses udvalg (LUU), på DJH og Tradium 
PKA stillede forslag om der kun er en repræsentant fra kontoret i hver af de fire LUU på 
henholdsvis Skive TS, Herningholm erhvervsskole, DJH og Tradium. De øvrige medlemmer i 
udvalgene bør være vore tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.  
Afdelingen mangler herefter tre nye LUU repræsentanter. 
 
5.1 Opfølgning af tidligere beslutninger 
Ingen ting. 
 
5.2 Organisering m.m.  

 Forbundets medlemsagitator Hanna Sørensen går på barselsorlov fra den 1. februar 2016, 
i stedet bliver der i perioden ansat en afløser. 

 Forbundet tilbyder interne kurser for vore arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. 

 Afdelingen har endnu ikke søgt forbundet om økonomisk støtte til medlemsorganisering 
agitation. 

 Afdelingen opfordres til at afholde organiseringskurser. 

 Der stilles forslag om der afholdes et lærlinge Bowlinge turnering. 

 Bestyrelsen opfordres til at støtte ungdom udvalgsarbejdet. 

 Afdelingen skal snarest have valgt en afløser for Jonas Jensen som FLU repræsentant. 

 Det er vigtig de unge er synlige via Facebook. 

 DAL uddelte udkast til nye afdelings flyers/visitkort, bestyrelsen bedes meddele tilføjelser 
og rettelser. 

 Der blev stillet forslag om frikøb af bestyrelsesmedlemmer til medlemshvervning. 
 
5.3 Valg af Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 
Intet nyt. 
 
6.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer - bordet rundt 
Afdelingen har afholdt en række områdemøder ultimo 2015 og de sidste afholdes primo 2016. 
 
6.2 Facebook 
DAL og JPO orienterede om afdelingens Facebook site. Der ønskes brugt til information, 
mødeindbydelser og medlemsdialog. De ansvarlige øver sig på opgaven inden den åbnes for ikke 
medlemmer. 
 
7.1 Indkomne forslag: 
Ingen forslag. 
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7.2 EDB hensættelse 
Se også pkt.3.3. 
 
8 Orientering fra faste afdelingens udvalg 
Forbundets Løn og Overenskomst udvalg afholder møde i næste uge. 
Afdelingen ønsker i foråret at kontakte vore medlemmer og efterlyse overenskomstforslag til næste 
års overenskomstforhandlinger. 
Forbundet udsender meget snart ungdomskursusprogrammet for 2016. 
Både Sikkerheds- og miljøudvalg og Uddannelsesudvalget, mangler stadig udvalgsmedlemmer, 
hvis der ikke der er bestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage vil vi alternativ spørge vore 
tillidsrepræsentanter om de har lyst til at deltage i de to udvalg.  
 
9 Eventuelt 
Bestyrelsen skal på vores næste møde drøfte afholdelse af vores afdelings generalforsamling  
 
 
Kommende afdelingsbestyrelsesmøder 
Mandag den 7. marts 2016 
Mandag den 23. maj 2016 
Mandag den 5. september 2016 
Mandag den 24. oktober 2016 
Mandag den 14. november 2016 
Mandag den 5. december 2016 
 
Afdelingsgeneralforsamling  
Torsdag den 24. november 2016 


