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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 3 - 2017 
 

Mandag den 4. december 2017 kl. 16.00 – 18.30, Lucernevej 77, Randers 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 

Anders Granzow Larsen, Karup – AGL 

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 

Preben Iversen, Holstebro - PIV 

Richardt Holst Sørensen, Skals - RHS  

Steffen P. Andreasen, Spentrup - SPA 

Aage Christensen, Roslev – AAC – ank. kl. 16.30 

Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 

Afbud: 

Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 

 

 

 

Fraværende: 

Ingen. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

1. Konstituering 

1.1 Godkendelse af forretningsorden – den nuværende forretningsorden blev godkendt. 

1.2 Valg af dirigent - Jørn Sand Tofting blev genvalg. 

1.3 Valg af suppleant - Steffen Andreasen blev valgt. 

 

2.  Godkendelse af bestyrelsesreferater fra den 13. november, 23. november og 27. 

november 2017 

Referat fra den 13. november, rettelse i pkt. 2. ”Anmodning om at afholde en personalejulefrokost”, 

blev udsat til vores næste bestyrelsesmøde den 4. december 2017. 

Referat fra den 27. november, rettelse i pkt. 4, ”Evaluering af den ordinære generalforsamling”, 

flere gav udtryk for at bestyrelsens generalforsamlings evaluering bør omtales diskret. 

Herefter blev de tre referater godkendt. 

 

3. Orientering 

3.1 Forbunds HB møde den 6. december 2017. 

Forsikringsselskabet ALKA er blevet solgt til TRYG. 

Ansøgning om økonomisk forbundstilskud til afdelingernes organiserings indsats bør forenkles. 

 

3.2 Afdelingens mødeplan 2018. 

Kommende afdelingsmøder vil på skift blive afholdt på kontoret i Holstebro og Randers. 

Den udsendte mødeplan blev godkendt. 

 

3.3 Bestyrelses- & kongresdelegerede. 

Den udsendte personoversigt blev godkendt.  
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4. Opfølgning på tidligere beslutninger 

4.1 Afdelingens fremtidige struktur. 

BPJ, oplyste der på nuværende tidspunkt ikke er kontorplads til Dansk El-Forbund i 

”fagforeningshuset” i Viborg. De faglige organisationer der ejer huset, ønsker en 

langtidslejekontrakt, inden en husudvidelse. 

Bestyrelsen besluttede at udsætte en tidligere beslutning, om at samle vores afdelingskontor i 

Viborg. 

 

5 Økonomi  

5.1 Økonomisk oversigt v/PRJ. 

Intet nyt. 

 

5.2 Revisionsprotokol - faglig. 

De faglige bilagskontrollanter havde ved deres seneste gennemgang ingen bemærkninger. 

Bestyrelsen underskrev Revisionsprotokollen. 

 

5.3 Revisionsprotokol – Revisionsinstituttet. 

Afdelingens bilagsmapper bliver opbevaret på Holstebro kontoret. 

Revisionsprotokollen blev oplæst – ingen bemærkninger.  

Bestyrelsen underskrev Revisionsprotokollen. 

 

5.4 Medlemstal. 

Afdelingens samlede medlemstal er 3.017, heraf er de 2.191 fuldtidsbetalingen og 410 

lærlingemedlemmer. 

Vi må konstatere, at mange nye pensionister, bliver forbundsudmeldt, da de ikke læser vore 

meddelelser til dem, da vi benytter ”Mit DEF” postsystem. Vi bør overveje, om vi skal yde en 

manuel medlemsfastholdelsesindsats. 

 

6 Sager til beslutning 

6.1 Spisning generalforsamling. 

Det er tidligere besluttet vi byder på aftensmad forud for den ekstraordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen overlader menuvalg til kontoret. 

 

6.2 Ansøgning om studierejsetilskud. 

Bestyrelsen afviste ansøgningen. 

 

6.3 Afholdelse af julefrokost for de ansatte og valgte på vore afdelingskontorer. 

Bestyrelsen godkendte der kan afholdes en julefrokost for ansatte, valgte og deres samlever, til 

max kr. 20.000,00. 

 

6.4 Fratrædelsesaftale. 

Bestyrelsen bemyndiger BPJ og PRJ til at forhandle en fratrædelses ordning med PKA. 
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7 Konstituering / udpegning til udvalg 

Forbundet har bedt afdelingen, gen- eller ny indstille medlemmer til erhvervsskolebestyrelserne på 

Skive College og Herningsholmerhvervsskole. 

Bestyrelsen genudpeger Brian Poulsen Jensen til bestyrelsen på Skive College og Knud Egon 

Poulsen til bestyrelsen på Herningsholmerhvervsskole. 

Til orientering skal afdelingen primo 2018, gen- og/eller ny indstille repræsentanter til de lokale 

uddannelsesudvalg (LUU) på Skive College, Mecantek Viborg, Tradium Randers, DJH, Hadsten 

og Herningsholmerhvervsskole. 

 

8 Orientering fra forbundsudvalg 

• Internationaleudvalg, KEP orienterede om udvalgsarbejdet. 

• Sikkerheds og miljøudvalg - BGA orientering om udvalgsarbejdet.  

• Oplysnings- og organisationsudvalg - vakant 

• Arbejdsmarkedsudvalg - PRJ orientering om udvalgsarbejdet. 

• Løn- og overenskomstudvalg - BPJ orientering om udvalgsarbejdet. 

• Uddannelsesudvalg – KEP orientering om udvalgsarbejdet. 

• Organiseringsprojektudvalg - PRJ orientering om udvalgsarbejdet. 

 

9 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

JST, havde været indkaldt som forbundsrevisor. 

 

10 Eventuelt 

Ingen ting 

 

Kommende afdelingsmøder 

• 29. januar 2018, bestyrelsesmøde og møde for afdelingens kongresdelegerede. 

• 6. marts 2018, bestyrelsesmøde.  

• 3. april 2018, bestyrelsesmøde og møde for afdelingens kongresdelegerede. 

• 22. maj 2018, bestyrelsesmøde og møde for afdelingens kongresdelegerede. 

• 21. juni 2018, ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling for at behandle kongresforslag.  

• 11. september 2018, bestyrelsesmøde.  

• 8. oktober 2018, bestyrelsesmøde. 

• 30. oktober – 2. november 2018, Dansk El-Forbund afholder kongres. 

• 12. november 2018, bestyrelsesmøde. 

• 22. november 2018, afdelingsgeneralforsamling.  

• 27. november 2018, bestyrelsesmøde. 


