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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet 5 - 2017 
 
Mandag den 15. maj 2017 kl. 15.00 – 18.00, 3F lokaler Gothersgade 45, Viborg. 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Deltagere: 
Anders Granzow Larsen, Karup - AGL 
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 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Rasmus Møllenberg - RAM 
Richardt Holst Sørensen - RHS  
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 

Afbud: 
Torben Dyhr Krog, Herning - TDK 
Steffen P. Andreasen - SPA 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
Bent Gasberg, Thisted - BGA 
John Frølich – faglig billagskontrollant  
Allan Brygger - faglig billagskontrollant 
 
Fraværende: 
Ingen. 
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Velkomst, Peter Kann 
 
1 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 18. april 2017 
Blev godkendt. 
 
2.1 Beretning/orientering v/formand/kontor 
Tove Mikkonen er fratrådt afdelingen. 
Kontoret har jobsamtaler med tre ansøger som socialrådgiver. 
 
2.2 Generel orientering herunder kommende HB-møde 

• OK 2017, af de stemme 1972 berettige var der 1082 der stemte 55 % 

• Medlemstallet er uændret. 

• Økonomi. 

• Status på LO FTF sammenlægningen. 

• Uddannelses politiske tiltag. 

• Der bliver afholdt MU-samtaler med ansatte og valgte. 

• Forslag om at afholde en bestyrelseskonference til efteråret. 

• Budget 2018 skal drøftes på det næste bestyrelsesmøde. 
 
3 Opfølgning på tidligere beslutninger: 
Intet nyt. 
 
3.1 Valg af TR/AMR 
Intet nyt. 
 
4.1 Økonomisk oversigt v/økonomiansvarlig 
PRJ, orienterede om afdelingens driftsregnskab. Gennemgik en aktuel konto og 
posteringsoversigt. 
 
4.2 Regnskab 2016 
PRJ, gennemgik årsregnskabet 2016. 
Bestyrelsen drøftede, godkendte og underskrev årsregnskabet 2016. 
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PRJ, gennemgik Revisionsprotokollat 2016. 
Bestyrelsen drøftede bemærkningen 2.1, og godkendte den samlede Revisionsprotokollat 2016. 
 
4.3 Medlemstal  
PKA, orienterede om det udsendte medlemsoversigt, der viser en lille medlemsstigning. 
De aktuelle medlemsoverflytninger, skyldes at medlemmerne har fået ansættelse i vore nabo 
afdelinger. 
 
5.1 Uddannelsesudvalg/Knud Egon Poulsen 
Orientering om de to sidste afholdte forbundsuddannelsesudvalgsmøder.  
Det er højt prioriteret opgave at sikre vore medlemmer efter- og videre uddanner igennem hele 
livet. 
Vi vurdere om der er interesse for der afholdes et internt informationsmøde for vore medlemmerne 
i de lokal uddannelsesudvalg (LUU) på erhvervsskolerne. 
Der har været udtrykt ønske om at forbundet informere om LUU medlemmer bedre. 
 
5.2 Sikkerheds og miljøudvalg/Bent Gasberg 
Der afholdes en regional arbejdsmiljø møde for at drøfte aktiviteter på tillidskampagne møde. 
Forbundet har planlagt arbejdsmiljødag den 8. juni 2017. 
 
5.3 Oplysnings og organisationsudvalget/Peter Kann 
PKA, orienterede om udvalgsdebatter og kommende kampagner. 
 
5.4 Arbejdsmarkedsudvalg/Peter Jensen 
PRJ, oplyste der ca. 30 ledige medlemmer. 
De mange udfordringer med centralisering af A-kassen.  
Der har været afholdt et a-kasse kursus. 
Der er vedtaget nye regler for gratis a-kassemedlemsskab. 
Dagpengedækning er i dag nede på ca. 45 % af elektrikernes gennemsnits lønningerne. 
 
5.5 Løn og overenskomstudvalg/Brian Jensen 
BPJ, oplyste OK kampagne skal evalueres primo juni 2017. 
 
5.6 Udvalg for organiseringsprojekt/Peter Jensen 
PRJ, orienterede om den sidst forbundsudvalgsmøde.  
Reglerne for tilskud til lokale kampagner, vil blive ændret, så der kan afvikles flere kampagner og 
flere aktiviteter. 
 
5.7 Lov og kongresudvalget/Peter Kann 
Forbundet har indledt forberedelser til næste års kongres der afholdes i perioden den 30. oktober 
til 2. november 2018. 
 
6 Bordet rundt, orientering fra bestyrelsesmedlemmer kontoret 
Afdelingens hjemmeside skal ajourføres. 
De lokale lønforhandlinger er indledt hos El-con og Cheminova, der udsigt til tillæg på kr. 4,00 – 
8,00 kr. 
 
7 Indkomne forslag: 
Jørn ønskede at bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at samle afdelingens drift på et 
kontor i stedet for de nuværende i henholdsvis Randers og Holstebro. 
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PKA, indledte med at erindre om at vi ved afdelings fusionen i 2015, havde lovet vore medlemmer 
at ingen ville længere til det nærmeste kontor. Bestyrelsen drøftede efterfølgende fordele og 
ulemper ved en evt. sammenlægning af de to afdelingskontorer. Man enes om at spørgsmålet 
bliver et fast punkt ved kommende bestyrelsesmøder. 
 
8 Eventuelt 
Der har været afholdt et par IHC kurser for lærlinge i henholdsvis Randers og Holstebro. 
Der er stadig ledige pladser til lærlinge arrangementet ”Boost” på DJH den 23. – 25. juli 2017. 
 
 
 
 
 
Kommende bestyrelsesmøder: 
Mandag den 28. august 2017 
Mandag den 23. oktober 2017 
Mandag den 13. november 2017 
Mandag den 4. december 2017 
 
Ordinære generalforsamling 
Torsdag den 23. november 2017 i Viborg. 


