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Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 5 - 2018 
 

Torsdag den 4. januar 2018 kl. 18.00 – 20.00, Tronholmen 9, 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 

Mikkel Eriksen Rødkærsbro – MER Lærlinge  

Afbud: 

Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 

 

 

 

Fraværende: 

Ingen. 

 

 

 

 

 

 

Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 

______________________________________________________________________________________ 

 

1. Velkomst 

Den nyvalgte afdelingsformand Brian Poulsen Jensen (BPJ) bød velkommen. 

BPJ, oplyste at Randers kontoret er flyttet i nye lokaler og de fire arbejdspladser er ved at blive 

indrettet. 

BPJ oplyste der bliver afholdt en ”åbenhus arrangement” for medlemmerne fredag den 12. 

januar 2018 kl. 12.00 – 16.00. Indbydelsen udsendes via e-mail nyhedsbrev. 

BPJ oplyste at Ungdom udvalgsrepræsentant Mikkel Eriksen har meddelt, han ønskede at 

indtræde i afdelingsbestyrelsen. Efterfølgende afholdte bestyrelsen en præsentationsrunde. 

 

2. Konstituering af næstformand 
Efter at vores tidligere næstformand BPJ den 20. december 2017 blev valgt som formand, har 
afdelingen været uden næstformand. 
BPJ forslog at bestyrelsen konstituerer PRJ som næstformand frem til den næste ordinære 
generalforsamling. 
Bestyrelsen konstituerede Peter Jensen som afdelingsnæstformand. 
 

3. Valg af suppleant for afdelingens hovedbestyrelsesmedlem (HB) 
Efter vores tidligere HB suppleant BPJ den 20. december 2017 er blevet valgt som formand, 
har afdelingen været uden HB suppleant. 
BPJ forslog at bestyrelsen vælger PRJ som HB suppleant.  
Bestyrelsen valgte Peter Jensen som suppleant for afdelingens HB medlem. 
 

4. Faglig sekretærprofil 
Efter at Peter Kann ikke opnåede genvalg er antallet af faglige sekretærer reduceret til tre 
fuldtidsstillinger. 
Bestyrelsen skal nu beslutte hvordan og hvilken fagligsekretær profil, den vakante stilling skal 
være.  
BPJ, oplyste at kontoret havde drøftet spørgsmålet, men da der er flere muligheder, vil han 
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anbefale at vi udsætter beslutningen 1 – 2. måneder så der er tid til at drøfte og undersøge 
forskellige muligheder. 
Bestyrelsen godkendte udsættelsen. 
 

5. Indkaldelse af vores bestyrelsessuppleant 
Jf. vore vedtægter og fusionsionsplan skal der på generalforsamlingen vælges indtil 10 
bestyrelsesmedlemmer og 4 fagligsekretær fra kontoret på generalforsamlingen i 2017. 
Men efter Peter Kann ikke opnåede genvalg er der samlet kun 13 bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen godkendte at 1. bestyrelsessuppleant indkaldes til bestyrelsen. 
 

6. Eventuelt 
 JST, efterlyser status på de aftalte sonderinger bestyrelsen besluttede den 23. oktober 2017. 

Hvor den daglig ledelse skulle undersøge mulighederne, for leje af afdelingskontorlokaler i 
Viborg, salg af vores ejendom Banetoften 54, Holstebro og en realistisk tidsplan, for leje af 
afdelingskontorlokaler i Viborg. Bestyrelsen enes om at spørgsmålet drøftes på det kommende 
møde. 
BPJ oplyste at spørgsmålet vil blive drøftet på vores kommende bestyrelsesmøde. 
 

 
 
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. 


