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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 3 - 2016 
 
Tirsdag den 7. marts 2016 kl. 15.00 – 18.00, afdelingskontoret i Randers 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Deltagere: 
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 - fra kl. 15.15 
Tove Mikkonen – Randers - TMI 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP - referent 

Afbud: 
Allan Sørensen, Fårup -ASØ 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
 
 
Fraværende: 
Ingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Dagsorden, efterfuldt af beslutninger 
 
Vore to afdelingens bilagskontrollanter John Frølich og John Krog var også inviteret til 
bestyrelsesmødet, Men det var kun John Krog der deltog. 
 
 
1 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 25. januar 2016 
DAL havde indsigelse i mod pkt. 6.2 – Rettes til – ”Vores interne Facebook gruppe vil forsat 
forblive et lukket forum kun for medlemmer. 
Referat blev herefter godkendt. 
 
2. Beretning/orientering v/formand 
 
2.1 Orientering herunder kommende HB-møde 

 Den kollektive lønsikring, tilbuddet vil blive udsendt til urafstemning i 2016, for vedtagelse 
kræves det at et kvalificeret flertal 2/3 stemmer ja. 

 Dansk El-Forbund overgår til en ny digital platform / hjemmeside inden 1. juli 2016. 

 Opsamling af de opgaver afdelingerne skal løse for vore medlemmer. 

 Status på den nye elektriker uddannelse. 

 Debat om brugen af VFU aftale på erhvervsskolerne. 

 Medlemskampagne for krav ved næste års overenskomstforhandlinger. 

 Nye statistikker om organisering. 

 BAT kartellet på landsplan har økonomiske udfordringer. 
 
2.2 Kontorets drift 
Der bliver i perioden frem til 1. maj afholdt restferie. 
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3. Økonomi 
 
Bilagskontrol  
PRJ oplyste at afdelings bilagskontrollanter havde den 3. marts 2016 gennemgået bilag og 
bogføring.  
Bestyrelsen godkendte de enkelte anmærkninger. 
 
3.1 Årsregnskab 2015 
PRJ, gennemgik det udsendte årsregnskab.  
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet. 
 
3.2 Medlemstal 
Der er d.d. 2929 medlem af afdelingen. 
 
4 Arbejdsmarkedspolitik  
 
4.1 Orientering/ Peter J 
PRJ, oplyste at vore ansatte og valgte A-kassemedarbejder, ikke syntes forbundet orienterer dem 
tilstrækkelig. 
 
4.2 Beskæftigelses situation 
Der er d.d. 33 ledige der er berørt af ledighed. 
 
5 Opfølgning på tidligere beslutninger: 
 
5.1 Organisering / Task force 
Tove, og PRJ orienterede om deres udkast til en ny organiseringsindsats. 
 
5.2 Valg af TR/AMR 
Intet nyt. 
 
6. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
6.1 Bordet rundt 
Der er flere virksomheder, der oplyser de ikke kan skaffe tilstrækkelig arbejders kraft. 
El-firmaet El-Con, Thisted, har mistet service og vedligehold på slagteriet ”Tican”. 
I forbindelse med de lokale lønforhandlinger, er der virksomheder der giver lønstigninger op til kr. 
7,00 time. 
 
7. Indkomne forslag: 
 
7.1 Bestyrelsen drøftede flere afholdes muligheder for vores kommende generalforsamling. 
Bestyrelsen nedsatte et Ad-hoc udvalg bestående af PRJ, JPO og DAL, der til næste 
bestyrelsesmøde drøfte og indstille hvor vore afdelingsgeneralforsamling i november skal afholdes. 
 
8. Orientering fra nedsatte udvalg: 
Miljøudvalget V/ BGA 
Der er planlagt at afvikle en national miljødag den 16. marts 2016, med fokus på 
arbejdspladsvurdering, valg af arbejdsmiljørepræsentanter, krav ved næste års ok forhandlinger, 
og fordele ved at være organiseret. 
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Ungdom aktiviteter 
Der er blevet afviklet fire Ungdoms Bowling arrangementer, og en finale Bowling arrangement. 
Der afholdes endvidere en Ungdomsudvalgsmøde medio april 2016. 
 
9. Eventuelt 

 
 
 
Kommende afdelings bestyrelsesmøder 
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 


