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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 9 - 2017 
 

Mandag den 13. november 2017 kl. 15.00 - 18.00, afholdt på 
afdelingskontoret i Randers 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Deltagere: 
Bent Gasberg, Thirsted – 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 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Rasmus Møllenberg - RAM 
Rene Skaarup, Havndal - RSH  
Richardt Holst Sørensen - RHS  
Torben Dyhr Krog, Herning – TDK 
Anders Granzow Larsen, Karup – AGL 
Aage Christensen, Roslev - AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 

Afbud: 
Steffen P. Andreasen - SPA 
 
 
Fraværende: 
Ingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
Dagsorden, efterfuldt af beslutninger  
 
Velkomst v/ Peter Kann 
 

1. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 23. oktober 2017 
Referat rettelser – den nye tekst: 
Pkt. 3.2 Spørgsmålet om der nedsættes en FU blev drøftet, blev udsat til et bestyrelsesmøde 
efter generalforsamlingen. 
Pkt. 4.1 Det udsendte afdelingsregnskab for de første 9 måneder, blev gennemgået og taget til 
efterretning. 
Pkt. 4.4 Bestyrelsen besluttede at bestyrelsen og de kongresdelegere får stillet ”Tablets” til 
rådighed. 
Herefter blev referatet godkendt. 
 
2.  Beretning/orientering v/formand 
Orientering fra de sidste HB-møde. 

• Har godkendt en fornyelse af vore forbundskurser. 

• Har bevilget nyt Videokonference udstyr. 

• Kongresforberedelse.  

• Forbunds netværksforbindelser blev drøftet. 

• Bevilgede den nødvendige økonomi til de næste års datasikkerhedsforbedringer. 

• Der er stillet spørgsmål til antallet af HB kongresdelegerede. 

• Dansk El-Forbund har medlemsfremgang på ca. 1%. 
 
PKA, søgte om økonomi til afholdelse af et personaleseminar i foråret 2018.  
Bestyrelsen godkendte ansøgningen. 
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3 Generalforsamling 2017 
 
3.1 Indkomne forslag 

• Den eneste forslag der skal behandles på generalforsamlingen, er bestyrelsens 
vedtægtsændringsforslag, § 6 stk. kontor domicil i Randers og Holstebro slettes. 
 

• Bestyrelsen indstiller et uændret afdelingskontingent på kr. 195,00 pr. medlem pr. måned 
inkl. byklub kontingentet til vedtagelse på generalsamlingen. 
 

• Bestyrelsen indstiller vores generalforsamlings forretningsordenen til godkendelse på 
generalforsamlingen.  

 
3.2 Generalforsamlingsplanlægning 

• Formanden gennemgik drejebog for dette års generalforsamling. 
 
3.3 Indstillinger til valg  

• Peter Kann, indstilles til genvalg. 

• Knud Egon Poulsen, indstilles til genvalg.  

• De nuværende 11 bestyrelsesmedlemmer genopstiller og indstilles til genvalg.  

• Bestyrelsessuppleanter, kan foreslås og vælges på generalforsamlingen. 
 
Kongresdelegerede  

• HB medlem Peter H. Kann er jf. forbundslovene kongresdelegeret. 

• Forbundsrevisor Jørn Sand Tofting er jf. forbundslovene kongresdelegeret. 

• Foruden de 10 bestyrelsesmedlemmer og vore faglige bilagskontrollanter der jf. 
afdelingsvedtægterne er kongresdelegerede, er der indstillet yderlig 11 kandidater til valg 
som kongresdelegerede. 

• Suppleanter for de kongresdelegerede, kan foreslås, og vælges i prioriteret rækkefølge på 
generalforsamlingen. 

 
3.4) Bevillinger 
Ingen bevilger 
 
4 Eventuelt 
 Coloplast, har varslet de lukker deres fabrik i Thisted. 
 Afdelingslønstatistikken viser en løngennemsnit på kr. 190,55 pr. time. 

 
 
Kommende møder 
Der afholdes ordinær generalforsamling, torsdag den 23. november 2017 kl. i Viborg. 
Der afholdes bestyrelsesmøder mandag den 4. december 2017. 


