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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 7 - 2016 
 
Mandag den 14. november 2016 kl. 15.00 – 18.00, i 3F lokaler Gothersgade, Viborg 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Deltagere: 
Allan Sørensen, Fårup -ASØ 
Anders Granzow Larsen, Karup – AGL, fra kl. 16.30 
Bent Gasberg, Thisted - BGA 
Brian Poulsen Jensen, Viborg – BPJ 
Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL 
Jesper Porup, Viborg - JPO 
Jørn Sand Tofting, Lemvig - JST 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Peter Kann, Spentrup - PKA 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
Torben Dyhr Krog, Herning - TDK 
Tove Mikkonen – Randers - TMI 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent 

Afbud: 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Jens Peter Bang, Randers - JPB 
Fleming Faarup, Mariager - FFA 
 
Fraværende: 
Ingen. 
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Velkomst, ved formanden. 

Godkendelse af dagsorden  
Blev godkendt  
 
1. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 24. oktober 2016  
Rettelser i referatet: 
Pkt. 2.1 Der afholdes HB møde den 27. – 28. oktober 2016. 
Pkt. 3.1 Der sendes nu fysiske breve ud til arbejdsmiljørepræsentanterne.  
Herefter godkendte bestyrelsen referatet. 
 
2. Beretning / orientering v/formand 
 
2.1 Negativ rente på indlån for erhvervskunder 
Jyske bank, har meddelt de årlig vil opkræve et gebyr kr. 2.000,00 for de penge vi stående i 
banken. 
Bestyrelsen drøftede om vi skal flytte vores indestående i Jyske Bank til Arbejdernes Landsbank, 
da de endnu ikke kræver gebyrer for vores indestående. 
Bestyrelsen besluttede at flytte vores indestående i Jyske Bank til Arbejdernes Landsbank. 
Bestyrelsen vil på kommende bestyrelsesmøder drøfte afdelingens fremtidige investeringsstrategi.  
 
2.2 orientering v/formand 

 HB indstiller at forbundskontingentet forbliver uændret i 2017. 

 LO forhandler forsat LO – FTF fusion. 

 Der er travlhed på kontoret, pga. ferie afvikling og sygefravær. 

 Formandskabet undersøger muligheden for at få tilknyttet en socialrådgiver til 
afdelingskontoret. 
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3. Generalforsamling 2016 
 
3.1.1 Indkomne forslag 
PKA oplyste der ikke var indkommet medlemsforslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen. 
 
3.1.2 Bestyrelsen ønsker vedtægtsændringer der skal behandles på generalforsamlingen. 
Vedtægternes §10 stk. B. 
Bestyrelsen stiller forslag om at ændre/ slette sidste linje efter, ”valgt på generalforsamlingen”, 
slettes. 
 
Begrundelse: 
Ved at ændre sidste linje, kan bestyrelsen få handlefrihed til at indhente tilbud på den 
efterfølgende års revision. Hvis bestyrelsen beslutter at benytte en anden revisor skal det 
efterfølgende meddeles på førstkommende generalforsamling. 
Aftale med ”Ny revisionsvirksomhed” kan kun indgås hvis minimum ¾ af den valgte bestyrelse er 
enig. Ændringen vil sikre afdelingen ikke betaler mere end markedsprisen for revidering af 
regnskabet. 
 
3.1.3 Bestyrelsen ønsker vedtægtsændringer, der skal behandles på generalforsamlingen. 
Ændring i vedtægterne § 2 stk. B 
Ny tekst: 
Som medlem af Dansk El-Forbund Midtjylland, bliver man medlem af den byklub, hvor man har 
bopæl. 
Afdelingen overfører hver måned et aktivitetstilskud til by klubberne. 
By klubberne skal indsende regnskab/ kontoudskrift til afdelingsbestyrelsen hvert år i januar. 
Størrelsen på aktivitets tilskuddet fastsættes på afdelingsgeneralforsamlingen efter indstilling. 
Afdelingen har udarbejdet minimums standardvedtægter for byklubber. 
 
Begrundelse: 
Bestyrelsen har efter henvendelse fra afdelingens by klubber undersøgt og drøftet hvordan by 
klubberne sikres medlemsgrundlag og økonomi til lokale sociale aktiviteter og arrangementer. 
Derfor arbejdes der pt. på at kontingent indtægterne til de nuværende by klubber, ændres til at 
være et aktivitetstilskud, indeholdt indeholdes i afdelingskontingentet. 
Tilskuddet i 2017 foreslås til kr. 6,00 pr. medlem pr. måned 
Det fremlagte afdelingsbudgetforslag, skal hvis forslaget vedtages øges med kr. 6,00 pr. medlem 
pr. måned. Samtidig fjernes det nuværende by klub kontingent, på mellem kr. 6,00 og 10,00 pr. 
medlem pr. måned. 
Ovennævnte medfører at ca. 20 % af medlemmerne, vil blive opkrævet en højere 
afdelingskontingent, og 80 % af medlemmerne, vil blive opkrævet en uændret eller mindre 
kontingent. 
Alle medlemmer vil med forslaget blive medlem at en byklub og kan deltage i deres aktiviteter.  
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre denne kontingentændring, ved 
førstkommende kontingentkørsel efter at by klubberne tiltræder aftalen.  
By klubberne forpligtes hvis forslaget vedtages og indgår i aftalen, til årlig i januar måned at 
orientere bestyrelsen om deres økonomi og afholdte aktiviteter. Jf. folderen ”fremtidens byklubber”. 
 
3.1.4 Budgetforslag 
Byklub kontingent ændres til - afdelingen yder by klub tilskud. 
Bestyrelsen indstiller det fremlagte budgetforslag til vedtagelse på generalforsamlingen. 
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Bestyrelsen indstiller en uændret afdelingskontingent i 2017, på kr. 189,00 pr. medlem pr. måned. 
 
3.2 Generalforsamlingens planlægning 
Det er muligt at tilmelde sig spisningen på generalforsamling indtil den 19. november 2016. 
Der udsendes SMS generalforsamlings erindringer til medlemmerne.  
 
3.3 Person indstillinger til valg 
Bestyrelsen indstillinger til valg. 
Se valgoversigt. 
 
3.4 Bevillinger 
Ingen ansøgninger. 
 
4. Eventuelt, forslag om job opslag på Facebook. 
 
Der afholdes afdelingsgeneralforsamling, torsdag den 24. november 2016, Skive tekniske skole. 
Det næste afdelingsbestyrelsesmøde afholdes mandag den 5. december 2016.  


