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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 7 - 2017 
 

Mandag den 28 august 2017 kl. 15.00-18.00 3F lokaler Gothersgade 45, 
Viborg. 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Deltagere: 
Anders Granzow Larsen, Karup – AGL 
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 
Richardt Holst Sørensen - RHS  
Steffen P. Andreasen - SPA 
Torben Dyhr Krog, Herning - TDK 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 

Afbud: 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
Rasmus Møllenberg - RAM 
 
Fraværende: 
Ingen. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
Velkomst v/ Peter Kann 
 
1 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra d. 15. maj og 2017 
Blev godkendt. 
Referat fra den 20. juni 2017 skal godkendes på vores næste bestyrelsesmøde. 
 
2 Beretning/orientering v/PKA 
 
2.1 Orientering fra HB-møde v/ PKA 

• Det kommende HB møde vil blive afholdt i forbindelse med en studierejse til Sydtyskland 
og Schweiz. 

• Emner der skal behandles på det kommende HB møde: 

• Ændringer til HB forretningsorden og dagsorden. 

• Fordeling af økonomisk tilskud til de politiske partier i forbindelse med regions- og 
byrådsvalget. 

• OK 2018 overenskomstforhandlinger på det offentlige område. 

• Opfordring om at forbundet indmeldelse i faglige senior. 

• ALKA tilbyder en gratis frits- ulykke forsikring til lærlinge. 

• Da forbundssekretær Allan Stenberg ved byrådsvalget opstiller som borgmester i Tårnby 
og har chance for at blive valgt skal HB drøfte hvordan der vælges en midlertidig 
forbundssekretær, frem til næste års kongres. 

• De tværfaglige FIU kurser er overtegnet i 2017 

• Der er udsendt en ny installations rapport 4.0. 
 
Andre emner til orientering: 

• Der er forsat ledige pladser på G 4 kurset til efteråret. 
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• Bestyrelsen drøftede og besluttede af vi ikke ønsker at støtte til de politiske partier, ved det 
kommende regions- og byrådsvalg i november 2017. I stedet ønsker vi evt. at støtte 
specifikke faglige valgkampagner. 

• Vores kontorassistent Susanne Sørensen er sygemeldt. 

• Janne Loftager er fra den 1. august 2017 ansat som socialrådgiver i afdelingen. 

• Jesper Porup er fra den 1. september 2017 ansat som fagligsekretær i afdelingen. 

• Dansk Metal, Østjylland har opsagt vores lejemål i Randers fra 1. marts 2018, vi har derfor 
undersøgt andre mulige lejemål – se pkt. 7. 

• Bestyrelsen skal på det næste bestyrelsesmøde drøfte afdelingsbudget 2018. 

• En prøve beregning, viser at afdelingen sandsynligvis har 23 generalforsamlingsvalgte, 
afdelingsformanden og ungdomsudvalgsformand i alt 25 delegerede på næste års kongres 
der afholdes den 30. oktober – 2. november 2018 i Århus. 

 
2.2 Mødekalender 2018 
Bestyrelsen drøftede udkast afdelingsmødekalender for 2018. Bestyrelsen ønskede der foruden 
afholdes 4 kongresforberedende møder for de kongresdelegerede i perioden frem til et 
ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling juni 2018. 
 
3 Opfølgning på tidligere beslutninger: 
 
3.1Valg af TR/AMR 
Der vælges/ genvælges løbende TR/AMR. 
 
3.2 Fremtidig afdelingsstruktur 
Bestyrelsen efterlyser en grundig debat om vore afdelingsaktiviteter og kontorstruktur. Debatten 
bliv udsat til den planlagte bestyrelseskonference den 22. og 23. september 2017. 
 
4 Økonomi 
 
4.1 Økonomiskoversigt v/PRJ  
Det udsendte halvårsregnskab blev gennemgået og taget til efterretning. 
 
4.2 Medlemstal v/PKA 
Afdelingens medlemstallet er steget de sidste 12 måneder, men samtidig er der forsat medlemmer 
der ønsker overflytning til de gule fagforretninger. 
 
5 Orientering fra forbundsudvalg: 
 
Uddannelsesudvalg v/Knud Egon Poulsen 
Der har ikke været afholdt forbundsudvalgsmøde siden sidst. 
Forbundet udbyder et intern kursus for tillidsrepræsentanter, der skal agitere for efter- og 
videreuddannelse. 
 
Sikkerheds og miljøudvalg v/Bent Gasberg 
Orientering fra det seneste forbundsudvalgsmøde. 
Forbundet afholder en synlighedsdag, den 3. oktober 2017. Kontoret efterlyser 
bestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage. 
 
Oplysnings og organisationsudvalget v/Peter Kann 
Der har ikke været afholdt forbundsudvalgsmøde siden sidst. 
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Arbejdsmarkedsudvalg v/Peter Jensen 
Orientering fra det sidste forbundsudvalgsmøde, hvor den nye A-kasse reform blev drøftet. Der er 
gennemført en analyse af forbundets A-kasse drift, forud for en forbundsdebat om A-kasse fusion 
med Byggefagenes A-kasse. 
 
Løn og overenskomstudvalg v/Brian Jensen 
Næste udvalgsmøde afholdes ultimo september 2017. 
 
Udvalg for organiseringsprojekt v/Peter Jensen 
Det næste forbundsudvalgsmøde afholdes primo september 2017. 
Har deltaget på et medlemshvervemøde på Vestas. 
 
6 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
 
6.1 Bordet rundt 
Der var 5 lærlinge fra afdelingen til den årlige forberedende årsmødeweekend. 
Vi forventer der deltager 8 på lærlinge årsmødet. 
 
7 Indkomne forslag 
Da Dansk Metal, Østjylland har opsagt vores lejemål i Randers senest den 1. marts 2018. Kontoret 
har derfor undersøgt andre lejemål. Bestyrelsen godkendte vi lejer nye kontorlokaler hos 3 F i 
Randers. 
 
8 Eventuelt 
Der stilles forslag om at Facebook åbnes op for alle, beslutning udsat til næste møde. 
 
Kommende bestyrelsesmøder: 
Mandag den 23. oktober 2017 
Mandag den 13. november 2017 
Mandag den 4. december 2017 
 
Ordinære generalforsamling 
Torsdag den 23. november 2017 i Viborg. 


