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Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 4 - 2017 
 

Mandag den 18. december 2017 kl. 18.00 – 20.00, Banetoften 54, Herning 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 

Bent Gasberg, Thirsted – BGA  

Brian Poulsen Jensen, Viborg - BPJ 

Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL 

Jørn Sand Tofting, Lemvig - JST 

Peter Jensen, Spentrup - PRJ 

Preben Iversen, Holstebro - PIV 

Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 

Richardt Holst Sørensen, Skals - RHS 

Aage Christensen, Roslev – AAC 

Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 

Afbud: 

Steffen P. Andreasen, Spentrup - SPA 

Jesper Porup, Viborg - JPO 

Anders Granzow Larsen, Karup – AGL 

 

 

 

Fraværende: 

Ingen. 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

1. Velkomst 

 

2. Generalforsamlingsindstillinger 

BPJ, orienterede om hvad der var udsendt til medlemmerne i forbindelse med den ekstraordinære 

generalforsamling.  

BPJ, oplyste der var indkommet to formandskandidatforslag til den ekstraordinære 

generalforsamling, Peter Kann og Brian Poulsen Jensen. 

Byklub formændene oplyste de havde udsendt en medlemsopfordring om at deltage på den 

ekstraordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen var enige om at føre en sober dialog på generalforsamlingen. 

 

3. Praktisk på generalforsamlingen 

• Bestyrelsen indstiller Rasmus Møllenberg og Åge Christensen som dørvogter, der skal 

kontrollere deltagerne og uddele stemmekort til de stemmeberettiget. 

• Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at forbundets organisatorisksekretær Allan 

Holm Petersen og Jørn Sand Tofting vælges som dirigenter. 

• Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at Aage Christensen, Dennis Aldahl og Jesper 

Porup vælges som valgudvalg. 

• Kontoret medbringer en passende antal stemmekort, stemmesedler til formandsvalg og 

blanke stemmesedler. 

 

4. Eventuelt,  

BPJ, oplyste der er indgået en kontorlejeaftale med 3F Randers, der er uopsigelig i 2 år og 

efterfølgende er der gensidig et opsigelsesvarsel på 6 måneder. 

Afdelingen flytter fra de nuværende til nye lokal Tronholmen 9, 8960 Randers SØ den 20. – 22. 

december 2017, så kontoret er klar til brug fra den 2. januar 2018.  

Afdelingen har modtaget en købstilbud på ALKA aktie, tilbuddet vil blive behandlet på et 

kommende bestyrelsesmøde. 
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Planlagte 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. 


