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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 6 - 2016 
 
Mandag den 24. oktober 2016 kl. 15.00 – 18.00, i 3F lokaler Gothersgade, 
Viborg 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Deltagere: 
Anders Granzow Larsen, Karup – AGL, fra kl. 16.30 
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 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
Tove Mikkonen – Randers - TMI 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent 

Afbud: 
Allan Sørensen, Fårup -ASØ 
Bent Gasberg, Thisted - BGA 
Fleming Faarup, Mariager - FFA 
Torben Dyhr Krog, Herning - TDK 
 
Fraværende: 
Ingen. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
Peter Kann indledte mødet med en opfordring om vi holder os til dagsorden, for at begrænse tiden 
så vi kan slutte kl. 18.00.  
 
Godkendelse af dagsorden  
PKA, håbede at den nye dagsorden vil forenkle mødeafviklingen. 
PRJ, spurgte om det er muligt at få ekstra punkter på dagsorden. PKA, oplyste det naturligvis er 
bestyrelsen der beslutter om der skal ekstra punkter på dagsorden. 
 
1 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 5. september 2016 
Blev godkendt. 
 
2 Beretning/orientering v/formand/kontoret 
 
2.1 Orientering 
PKA, oplyste at Jørgen Juul Rasmussen har været sygemeldt i en periode, men er tilbage på 
kontoret igen. 
Der er blevet ansat en forbunds akkordmenter. 
Der har været afholdt et forbundsseminar om arbejdsskadesager. 
Vi skal i afdelingen overveje ansættelse af Socialrådgiver. 
Der afholdes kontorseminar, hvor samlever deltager ved et efterfølgende aften arrangement medio 
november 2016. 
Der afholdes HB møde den 26. – 27. november 2016. 
Væsentlige møde punkter: 

 ”Det lange arbejdsliv”. 

 Forbundsmødekalender. 

 Fordelingen af forbunds og afdelings opgaver. 

 Forbundsbudget 2017. 

 Næste års forbunds og A-kasse kontingentsatser. 

 Fordele og ulemper ved en evt. FTF og LO sammenlægning. 



 

Dansk El-Forbund 
Midtjylland  

______________________________________________________________________________ 

 
2 

2.2 Kontoret 
Vi må konstatere der har været en meget dårlig tilslutning til vore medlemsaktiviteter i denne 
efterår.  
 
2.3 Generalforsamling 
Vores afdelings generalforsamling der afholdes den 24. november 2016, bliver for første gang kun 
annonceret i fagbladet, på hjemmesiden og medlems e-mail. Endvidere må vi erkende vore 
afdelingsannoncer i fagbladet ikke er særlig i iøjnefaldende. Det bliver derfor spændende at se 
hvor mange medlemmer der deltager på generalforsamling, der for første gang indledes med 
”standup underholdning”. 
Bestyrelsen drøftede mulige bestyrelsesforslag der skal behandles på generalforsamlingen: 
Vedtægtsændringer, der muliggør en ændring af opkrævningsreglerne for by klubberne. 
Bestyrelsen gennemgik hvem i bestyrelsen der genopstiller til en ny valgperiode. 
Jørn Sand Tofting og Torben Dyhr Krog indstilles som dirigenter på generalforsamlingen. 
Dennis Aldahl, Jesper Porup og Aage Christensen indstilles som stemmeudvalg på 
generalforsamlingen. 
Da vores nuværende afdelingens revisor John Krog fylder 65 år, skal der indstilles en ny kandidat.  
På vores næste bestyrelsesmøde, skal vi behandle vore generalforsamlingens forslag. 
 
3 Opfølgning af tidligere beslutninger 
Ingen ting 
 
3.1 Valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 
Tillidsrepræsentanten på Grundfos har trukket sig og er endnu ikke valgt en ny. 
Vi har genindført erindringsbreve til Arbejdsmiljørepræsentanter der skal genvælges.  
 
4 Økonomi 
4.1 Økonomisk oversigt 
Der har endnu ikke været afholdt uanmeldt revision i år. 
Afdelingen har ansøgt forbundet om økonomisk tilskud til en ekstra ordinært organisering indsats. 
Den udsendte driftsregnskab pr september 2016, fremviser en fornuftig overskud. 
 
4.2 Medlemstal, og statistikgrundlaget 
Der er udfordringer med at få de korrekte medlemstal for afdelingen. 
 
4.3 Budget 
Bestyrelsen indstiller på generalforsamlingen, et uændret afdelingskontingent for 2017 på kr. 
189,00 pr. måned pr. medlem. 
PKA, forslå vi efter generalforsamlingen afholder et heldags bestyrelsesmøde, for at drøfte og 
formulere en afdelingshandlingsplan. 
 
5 Orientering fra nedsatte udvalg 
 
5.1 Uddannelsesudvalget v/Torben Dyhr Krog 
Ingen orientering. 
Vi bør sikre at afdeling deltager i alle forbundets Uddannelsesudvalgsmøder. 
 
5.2 Sikkerheds- og miljøudvalget v/Bent Gasberg 
Brian, orienterede om aktiviteterne på den årlige arbejdsmiljødag, efterlyser tilbagemeldinger fra de 
gennemførte bygge- og arbejdspladsbesøg. 
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5.3 Oplysnings- og organisationsudvalget v/Jens Peter Bang 
Der har ikke været afholdt møder i forbundsudvalget. 
Da Jens Peter Bang stoppe, indstiller bestyrelsen Peter Kann som ny afdelings 
repræsentantudvalget i forbundet Oplysnings- og organisationsudvalg. 
 
5.4 Arbejdsmarkedsudvalg v/Peter Jensen 
Der er d.d. ca. 20 ledige i afdelingen. 
Forbundet har udfordringer med nye A-kasse regler. 
Forbundet afholder i næste uge et Arbejdsmarkedsudvalgsmøde.  
 
5.5 Løn- og overenskomstudvalget v. Brian Poulsen Jensen  
Forbundet er netop blevet færdig med dette års lønstatistikindsamlingen, vores lokale lønstatistik 
bliver færdig behandlet i november. Bestyrelsen vil sandsynligvis til næste år, blive bedt om at 
hjælpe med lønindsamlingen. 
Forbundet afholder i november en konference for afdelingsrepræsentanter, der skal agitere for at 
deltage i næste års OK urafstemning. 
 
5.6 Organiseringsprojekt udvalg v/ Peter Jensen 
Vores nye slogans ”Tænd på mit fag”. 
Vi er næsten i mål med at kontakte vore valgte tillidsrepræsentanter. 
Vores næste organiseringsprojekt, skal fokusere på de gule medlemmer og medlemmer der er i 
kontingent restance. Bestyrelsen vil blive bedt om at hjælpe med medlemskontakten. 
Vi bør blive bedre til at orientere vore medlemmer om konsekvenserne ved forbundsudmeldelse.  
Der vil blive afholdt et bestyrelsesmøde for at drøfte organisering. 
 
5.7 Ungdomsudvalg v/ Peter Jensen 
Der har været afholdt en årsmøde planlægningsformøde, med 9 deltager repræsentanter fra vores 
afdeling. 
Vi er tilfreds med der er nogle unge der er interesseret i at deltage i FLU opgaver. 
Der har været afholdt en Tesla ungdomsarrangement i Århus med 26 deltager. 
Afdelingen er repræsenteret med 9 unge på det kommende ungdomsårsmøde. 
 
6. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer  
 
6.1 Bordet rundt 
JST, oplyste han havde været indkaldt til en forbundsrevision. 
Cheminova har afskediget en del medarbejder. 
Byklub Viborg har afholdt en Tysklands studierejse 
Der er enkelte lokale deltager på forbundet Bruxelles studierejse  
 
7. Indkommende forslag 
Ingen forslag. 
 
8. Eventuelt 
Afdelingens økonomiske investeringspolitik vil blive drøftet på det næste bestyrelsesmøde. 
 
Der afholdes afdelingsbestyrelsesmøder, mandag den 14. november og den 5. december 2016.  
Der afholdes afdelingsgeneralforsamling, torsdag den 24. november 2016, Skive tekniske skole. 


