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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 5 - 2016 
 
Mandag den 5. september 2016 kl. 14.00 – 18.00, i 3F lokaler 
Gothersgade, Viborg 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Deltagere: 
Allan Sørensen, Fårup -ASØ 
Anders Granzow Larsen, Karup – AGL  
Bent Gasberg, Thisted - BGA 
Brian Poulsen Jensen, Viborg – BPJ 
Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL 
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 –  
Tove Mikkonen – Randers - TMI 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent fra kl. 
15.00 

Afbud: 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
Fleming Faarup, Mariager - FFA 
 
Fraværende: 
Ingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
Peter bød velkommen til bestyrelsen og Lars Møller fra AL- Bank i Randers. 
 
Lars orienterede bestyrelsen om bank indskydergarantien på 100.000 euro / 750.000 D.kr., hans 
vurdering er at der ikke er problemer i de største danske Banker og at AL-Bank, da de er meget 
velkonsoliderede. 
Hele den danske fagbevægelse har penge og ejer i AL – Banken. Banken har et stort positiv indlån 
og en egenkapital på ca. 5 mia. kr., Banken siger ”nej tak” til kunder der ønsker at spekulere for 
lånte penge, endvidere har banken ikke særlig mange landbrugs kunder, men har til gengæld en 
stor tilgang af nye kunder. 
Der er efter bankpakke 1, blevet mere fokus på kontrol og hvidvaskning, hvilket også minimere 
risikoen ved at have penge stående. 
 
Herefter gennemgik Lars en udkast til kapitalafkastaftale, med de risicis og muligheder for afkast 
selv ved en meget forsigtig investeringsprofil. 
 
 

Dagsorden, efterfuldt af beslutninger 
 
1 Godkendelse af referat 
Referat fra bestyrelsesmødet den 23. maj 2016 blev godkendt. 
 
2 Beretning/orientering  
PKA, orientering om væsentlige emner der skal behandles / drøftes på HB-mødet den 7. 
september 2016. 

 DEF nye hjemmeside er kommet lidt uheldig fra start, da den blev sat i drift hen over 
sommeren. 

 Modulus skal ændres og udbygges. 
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 Der er flere medarbejder der er fratrådt deres stilling i EVU sekretariatet. 

 HB vil blive orienteret om OK 17 urafstemning. 

 Der efterlyses løbende valide medlemstal. 

 Forbundet ønsker at ansætte en akkordmentor. 

 Orientering om den seneste forbundsrevisionsrapport. 

 HB skal drøfte forbundets organiseringsindsatsen. 

 Orientering om handelsaftalen imellem EU og USA (TTIP). 
 
Der er tilmeldt ca. 40 tillids- og arbejdsmiljø repræsentanter fra vores afdeling til forbunds 
”Topmødet” den 22. – 23. september 2016 der afholdes på Hotel Nyborg strand. 
 
Afdelingsgeneralforsamling der afholdes den 24. november 2016. 
Hvis der er medlemmer der ønsker at udtræde af bestyrelsen bedes de meddele det til formanden. 
Endelig godkendelse af dagsorden, forslag og budget 2017 på vores næste bestyrelsesmøde. 
 
2.2 Kontorets drift 
PKA, afdelingens daglige drift vil løbende blive tilpasset efter DEF A-kasse er blevet centraliseret. 
 
3. Økonomi, driftrapport 
PRJ, gennemgik den udsendte driftrapport der er ajourført til og med udgangen af august 2016. 
Bestyrelsen drøftede den stigende driftsoverskud, kontor bemandingen, herunder evt. ansættelse 
af Socialrådgiver og faglig hjælp, pga. de store planlagte anlægsopgaver i Midt- og Vestjylland. 
 
3.2 Afdelingens medlemstal  
PKA, oplyste der havde været en medlem fremgang siden årsskifte. 
 
3.3 Afdelings investeringspolitik 
Bestyrelsen drøftede afdelingens investeringspolitik.  
Vi skal på vores næste bestyrelsesmøde beslutte vores investeringspolitik. 
 
4 Arbejdsmarkedspolitik 
PRJ og PKA, orienterede om den seneste arbejdsmarkedsreform gældende fra 1. juli 2016 og 1. 
januar 2017 og som medfører højere a-kasse administrationsudgifter. 
Vi må erkende at afdelingen har en del langtidsledige, samtidig med der inden for bygge og 
anlægsområdet søges nye medarbejder. 
 
Der er 25 – 30 ledige medlemmer i afdelingen. 
 
5 Opfølgning på tidligere beslutninger 
 
5.1 Organisering 
TMI, orienterede om afdelingens organiseringsindsats, hvor vi besøger vore 75 valgte 
tillidsrepræsentanter. Vi mangler på nuværende tidspunkt at besøge ca. 25 tillidsrepræsentanter. 
Udsagn fra vore tillidsrepræsentanter: 

 Flere af vore tillidsrepræsentanter har endnu ikke været på forbundsgrundkurser. 

 Flere efterlyser forbudskurser bliver afholdt lokalt. 

 Vi bør agiteres for deltagelse på forbundskurser. 

 Vi må erkende der er en del gule medlemmer i de besøgte virksomheder.  

 Mange tillidsrepræsentanter ønsker ikke der oprettes firmaklubber. 
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Det blev oplyst at forbundsledelsen besøger vores afdeling den 13. oktober 2016, bestyrelsen 
bliver inviteret til at møde ledelsen fra middag, yderlig information senere. 
 
5.2 Valg af TR/AMR 
Der vælges og fratræder jævnlig tillidsrepræsentanter. 
 
6 Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne 
KEP, oplyste der var planlagt en medlemsrejse til København lørdag den 12. november 2016. 
Bestyrelsen besluttede at rejsen kun gennemføres hvis der er tilmeldt 30 medlemmer. 
Afdelingen besluttede at yde et rejsetilskud på max kr. 25.000, endvidere skal der opkræves en 
deltagerbetaling på kr. 100,00, pr. deltager. 
 
7 Indkomne forslag: 
 
7.1 Forslag til nyt byklub struktur. 
PKA, gennemgik udkast til nyt byklub struktur.  
By klubberne skal forsat arrangere sociale medlemsaktiviteter.  
By klubberne skal følge kommunegrænserne, der skal forsat vælges selvstændige byklub 
bestyrelser. Deres økonomiske grundlag skal finansernes via afdelingskontingentet. 
Den nye struktur forslag skal godkendes på generalforsamlingen, og efterfølgende skal de enkelte 
byklub generalforsamlinger godkende strukturen og nye fælles by klub vedtægter. 
Bestyrelsen godkendte forslaget til nyt byklub struktur 
 
7.2 Innovation - Lab 
Guldnåle klub Randers søger om tilskud til et medlemsarrangement til Innovation – Lab i Århus. 
Bestyrelsen bevilgede et max underskudsgaranti på op til kr. 15.000. 
 
8 Orientering fra nedsatte udvalg 
Afdelingens Sikkerheds- og miljøudvalg afholder en kampagnedag den 5. oktober 2016, hvor hele 
bestyrelse opfordres til at deltage. Der vil blive planlægt virksomheds og byggeplads besøg i hold 
af to personer. 
 
Næste års regionale Tillids- arbejdsmiljø konference afholdes den 6. og 7. oktober 2017. 
 
Punkt 9 Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
 
 
 
Planlagte afdelings bestyrelsesmøder 

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

 
Planlagt afdelingsgeneralforsamling  

Torsdag den 24. november 2016, Skive tekniske skole. 


