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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 4 - 2016 
 
Mandag den 23. maj 2016 kl. 15.00 – 18.00, 3F lokaler Gothersgade, 
Viborg 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Deltagere: 
Anders Granzow Larsen, Karup – AGL, fra kl. 15.40 

Bent Gasberg, Thisted - BGA 
Brian Poulsen Jensen, Viborg – BPJ 
Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL 
Jens Peter Bang, Randers - JPB 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Peter Kann, Spentrup - PKA 
Torben Dyhr Krog, Herning – TDK –  
Tove Mikkonen – Randers - TMI 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP - referent 

Afbud: 
Allan Sørensen, Fårup -ASØ 
Fleming Faarup, Mariager - FFA 
Jesper Porup, Viborg - JPO 

Jørn Sand Tofting, Lemvig - JST 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
 
Fraværende: 
Ingen. 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Dagsorden, efterfuldt af beslutninger 
 
Jens Peter Bang, Randers, blev valgt som ordstyrer 
 
 
1 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 7. marts 2016 

Rettelse i pkt. 7.1: Jørn Tofting deltog også i Ad-hoc udvalget der skal foreslå fornyelse 
generalforsamlingen. 
Herefter blev referatet godkendt. 
 

2 Beretning/orientering v/formand 
 
2.1 Orientering herunder kommende HB-møde 

 HB skal drøfte hvilke klassetrin DEF skal besøge på erhvervsskolerne. 

 HB skal drøfte medlemsforhold / virksomheds tilhørsforhold 

 HB skal drøfte om der skal vælges super akkord mentorer. 

 HB skal drøfte om der skal være mulighed for at hjælpe medlemmer der ønsker udmeldes 
pga. dårlig økonomi. 

 HB skal drøfte om SKP elever skal tilbydes gratis medlemskontingent.  
HB skal drøfte yderlig tilskud til afdeling Bornholm. 

 Sag, Handling, Løsning, DEF skal leve op til vores servicemål. 
 

2.2 Kontorets drift 

 Det har været en travl forår på kontoret. 

 Afdelingskontoret får stadig flere opgaver der skal løses. 

 Afdelingens A-kassen er blevet aflastet efter centralisering af A-kassen. 

 Kontorets interne handlingsplan bliver løbende tilpasset. 

 Kontoret skal drøfte og beslutte vores indsats på folkeskolerne. 
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3 Økonomi 
3.1 PRJ gennemgik afdelingens driftsregnskab for første kvartal. 

Bestyrelsen ønsker at få undersøgt, om det er mulig at få en bedre forrentning af afdelingens 
likvide midler, der vil blive orienteret om mulige handlinger på vores næste bestyrelsesmøde. 
 

3.2 Medlemsantal 
PKA oplyste der d.d. 2918 medlemmer, vi har således mistet 22 fuldt betalende medlemmer 
siden årsskifte. Samtidig har vi fået flere gule medlemmer. 

 
4 Arbejdsmarkedspolitik 
4.1 PRJ oplyste der er indført nye sagsbehandlings rutiner på jobcentrene. 

Vi skal fra den 1. juli 2016, tilbyde at ledsage vore ledige i forbindelse med job samtaler på 
jobcentrene.  

 
4.2 Beskæftigelsessituation 

Der er d.d. 30 medlemmer der er berørt af ledighed. 
Arbejdsgiverne har således ikke længere ”frit valg på hylderne”, arbejdsgiverne skal således 
påtage sig en uddannelsesansvar. 

 
5 Opfølgning på tidligere beslutninger: 
5.1 Organisering 

PRJ, oplyste at kontoret prioriterer at besøge vore tillidsrepræsentanter. 
Vi skal huske, afdelingen har muligt for at søge midler fra den centrale forbunds 
organiserings pulje.  
Forslag om at bestyrelsesmedlemmerne købes fri, for at hjælpe med det opsøgende arbejde. 
Flere fra forbundsledelsen skal besøge vores afdeling den 11. oktober 2016. 

 
5.2 Valg af TR/AMR 

Valg af tillids- og Arbejdsmiljørepræsentanter er stadig højt prioriteret indsatsområde. 
 

5.3 Hald Ege 
Bestyrelsen besluttede at afdelingen udmelder sig af Hald Ege efterskoles støtteforening. 
 

5.4 Afdelingens energirapport 
Brian gennemgik en tidligere udarbejdet energirapport for Banetoften 54, Holstebro. 
Der blev stillet forslag om der til vores næste bestyrelsesmøde udarbejdes en 
tilbagebetalingstidsberegning på følgende: 

 Udskifte kontorets varmvandsbeholder. 

 Udskifte de 4 sidste vinduespartier. 

 Efterisolering på loftet. 

 Der skal foretages en el-forbrugstjek. 
  
5.5 Byklubbernes fremtid 

Der har været afholdt møde med byklubformændene, hvor de drøftede Byklubbernes fremtid.  
På mødet blev det besluttet at nedsætte et ad-Hoc udvalg bestående af PKA, BPJ og 
byklubformændene. Ovennævnte udvalg skal frem til næste bestyrelsesmøde formulere 
forslag til hvordan de ønsker Byklubberne drevet. 
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5.6 Kommunikationsstrategi 
PKA, anbefalede vi afvente forbundets nye hjemmesidestruktur, inden bestyrelsen beslutter 
vores interne kommunikationsstrategi. 

 
5.7 Den ”nye” generalforsamling 

Dennis gennemgik Ad-hoc udvalgs forslag til hvordan vi kan fornyer fremtidige 
afdelingsgeneralforsamlinger - se udarbejdet notat. 

 Bestyrelsen drøftede udvalgets forslag. 
Bestyrelsen besluttede at vores næste generalforsamling afholdes i fagforeningshuset i 
Skive torsdag den 24. november 2016 kl. 18.00. 
Bestyrelsen bevilgede kr. 15.000,00 til at dække ekstraordinær udgifter i forbindelse med 
dette års generalforsamling. 

 
6 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
6.1 Bordet rundt 

Simens møllefabrik har varsle en længerevarende periode med overarbejde. 
Der afholdes primo juni 2016 en lærlinge Gokart arrangement  
Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at deltage på Dansk El-Forbunds – ”Topmøde for 
tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter medio september 2016.  

 
7 Indkomne forslag 
 Ingen forslag. 
 
8 Orientering fra nedsatte udvalg 
 BGA, oplyste der have været afholdt et arbejdsmiljøudvalgsmøde. 

Der skal afholdes en arbejdsmiljødag den 5. oktober 2016, hvor hele bestyrelsen skal 
deltage. 

 
9 Eventuelt 
 
 
 
Planlagte afdelings bestyrelsesmøder 

Mandag den 5. september 2016 
Mandag den 24. oktober 2016 
Mandag den 14. november 2016 
Mandag den 5. december 2016 

 
Planlagt afdelingsgeneralforsamling  

Torsdag den 24. november 2016, Skive 


