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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 8 - 2017 
 

Mandag den 23. oktober 2017 kl. 15.00 - 18.00, 3F lokale, 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 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Peter Kann, Spentrup - PKA 
Richardt Holst Sørensen - RHS  
Steffen P. Andreasen - SPA 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 

Afbud: 
Bent Gasberg, Thirsted – BGA  
Rasmus Møllenberg - RAM 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
Torben Dyhr Krog, Herning – TDK 
 
Fraværende: 
Ingen. 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
Velkomst v/ Peter Kann 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 28. august 2017 
Blev godkendt 
 
2.1 Beretning/orientering v/formand/kontor 

• Vore interne opgavefordelinger er blevet ændret på de to afdelingskontorer. 

• Kontoret fik kompetence til at udbetale økonomiske valgtilskud jf. forbundsreglerne. 

• Orienterede om arbejdet i forbundet kongresforberedende udvalg. 

• Svarprocenten til denne årslønstatistik er meget lav. 
 
2.2 Orientering om den kommende HB-møde 

• Den kommende HB møde afholdes over to dage. 

• Forbundsgrundkurserne vil i fremtiden blive afholdt som 4 - tre dags kurser og det forventes 
at deltagerne gennemfører alle kurserne. 

• Forbundet har besluttet at indkøber nyt videokonferenceudstyr til alle afdelingskontorerne. 

• Forbundet forbereder sig på de nye IT-sikkerhedsregler gældende fra medio 2018. 

• Det faglige forbundskontingent bliver uændret i 2018. 
 
3. Opfølgning på tidligere beslutninger: 
Ingen opfølgning. 
 
3.1 Valg af TR/AMR 
Intet nyt. 
Dette punkt vil fremover blive ændret til Organisering.  
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3.2 Afdelingens fremtidige struktur 
Bestyrelsen drøftede Ad-Hoc udvalgets indstilling om at undersøge mulighederne for der etableres 
et nyt afdelingskontor i Viborg og beholde kontoret i Randers som filial, og muligheder for at lave 
lokale brugsaftaler i andre byer. 
 
Bestyrelsen besluttede at daglig ledelse bemyndiges til: 
• At orientere vores personale og lejere om bestyrelsens beslutning. 
 
• At formulere et vedtægtsændringsforslag til vedtagelse på den kommende generalforsamling, 

§6 stk. A afsnit, teksten ”Afdeling Midtjylland har kontor i Holstebro og Randers” fjernes. 
 
• At daglig ledelse undersøger mulighederne, for leje af afdelingskontorlokaler i Viborg og for salg 

af vores ejendom Banetoften 54, Holstebro. 
 

• At daglig ledelse planlægger en realistisk tidsplan, for leje af afdelingskontorlokaler i Viborg og 
for salg af vores ejendom Banetoften 54, Holstebro. 

 
Bestyrelsen afviste forslaget om der på nuværende tidspunkt, nedsættes en forretningsudvalg, 
som er ansvarlig for den daglige drift imellem vore bestyrelsesmøderne. 
 
4. Økonomi 
4.1 Økonomisk oversigt v/PRJ 
Det udsendte halvårsregnskab blev gennemgået og taget til efterretning. 
 
4.2 Medlemstal v/formand 
De aktuelle medlemsstatistik blev gennemgået og taget til efterretning. 
 
4.3 Budget 2018 
PRJ gennemgik 1. udkast afdelingsbudget 2018. 
Bestyrelsen drøftede og indstillede det fremlagte afdelingsbudgetforslag til vedtagelse på 
generalforsamling. 
 
Ovennævnte budget medfører et uændret afdelingskontingent på kr. 189,00 pr. måned pr. 
medlem. Men jf. en byklub aftale, om at afskaffer den nuværende byklub kontingent, og i stedet 
opkræve yderlig kr. 6,00 via vores afdelingskontingent, bliver afdelingskontingentet 1. januar 2018 
kr. 195,00 pr. måned pr. medlem. 
Bestyrelsen indstiller det fremlagte kontingentforslag til vedtagelse på generalforsamling. 
 
4.4 IT-udstyr til bestyrelsesbrug 
Bestyrelsen besluttede at stille det nødvendige IT-udstyr til rådighed til bestyrelses arbejde. 
 
Afdelingens kongresdelegerede får ligeledes stillet det nødvendige IT - udstyr til rådighed til 
kongres forberedende arbejde. 
 
5. Orientering fra nedsatte forbundsudvalg: 
 
Uddannelsesudvalg/Knud Egon 
Orientering og emner der er blevet drøftet i forbundsudvalget. 
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Sikkerheds og miljøudvalg/Bent Gasberg 
Der er har været mange positiv tilbagemelding fra den regionale TR - AMR-konferencen. 
 
Oplysnings og organisationsudvalget/Peter Kann 
Orientering og emner der bliver drøftet i forbundsudvalget. 
 
Arbejdsmarkedsudvalg/Peter Jensen 
Intet nyt. 
 
Løn og overenskomstudvalg/Brian Jensen 
Orientering og emner der bliver drøftet i forbundsudvalget 
 
Udvalg for organiseringsprojekt/Peter Jensen 
Uddybende orientering om organiseringsprojektet, således både de positive og negative resultater. 
 
PKA, På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse i blandt deltagerne på den netop afholdte TR-
AMR-konference, viser svarene stor tilfredshed på konferencen. 
 
6. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 
Forbundets uddannelses konsulent Peter Andersen har besøgt Cheminova. 
Bestyrelsen er generelt tilfreds med de interne kontor informationsmail. 
 
7. Indkomne forslag: 
Ingen forslag. 
 
8. Eventuelt 
Der stilles forslag om at afdelingens Facebook åbnes for alle, endelig beslutning udsat til næste 
møde. 
Da 3F Viborg har solgt deres nuværende kontorbygning, skal vi i fremtiden afholde vore 
bestyrelsesmøder i andre lokaler. 
 
 
 
Kommende møder: 
Der afholdes bestyrelsesmøder mandag den 13. november og den 4. december 2017. 
Der afholdes ordinær generalforsamling, torsdag den 23. november 2017 i Viborg. 


