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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 7 - 2018 
 

Torsdag den 8. marts 2018 kl. 15.00 – 17.30, Banetoften 54 Holstebro 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 

 

Aage Christensen, Roslev – AAC 

Bent Gasberg, Thirsted – BGA – gik kl. 17.30 

Brian Poulsen Jensen, Viborg - BPJ 

Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL 

Jesper Porup, Viborg - JPO 

Jørn Sand Tofting, Lemvig – JST – gik kl. 17.00 

Peter Jensen, Spentrup - PRJ 

Preben Iversen, Holstebro - PIV 

Richardt Holst Sørensen, Skals - RHS 

Steffen P. Andreasen, Spentrup - SPA 

Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 

Afbud: 

Anders Granzow Larsen, Karup – AGL 

Rene Skaarup, Havndal - RSK 

Mikkel Eriksen, Rødkærsbro – MER - Lærling 

Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 

 

 

Fraværende: 

Ingen. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferater fra den 29. januar 2018 

Opfølgning af referatet punkter: 

3.1 Kontoret har ikke siden sidste møde haft kontakt til Peter Kann. 

3.3 Jens Bang har ikke reageret på at bestyrelsen havde taget hans henvendelse til efterretning. 

Referatet blev godkendt. 

 

3 Orientering v/formand & kontor 

• HB har afholdt et ekstraordinært møde, for at drøfte LO – FTF fusion. HB anbefaler en 

fusion af de to hovedorganisationer. De faglige organisationer er indkaldt til ekstraordinær 

LO kongres den 13. april 2018. 

• Der afholdes HB møde den 13. og 14 marts 2018. Særlige emner: Lønforsikring, Regnskab 

2017 og Kongresforslag. 

• Bestyrelsen indstiller Jesper til forbundets akkordudvalg og Elektrikeroverenskomstens 

forhandlingsudvalg. Knud Egon indstilles til Industrioverenskomstens forhandlingsudvalg. 

• Jørn oplyste han som forbundsrevisor havde fået gennemgået forbundets interne 

årsregnskab 2017. 

• Kontoret har ansat Arlette Kaas, Randers som ny kontorassistent pr. 1. april 2018. 

• Arbejdstilsynet har varslet de ønsker at besøge vort kontor i Randers, men forinden skal vi 

have vores APV ajourført. 

• Der har været afholdt fire informationsmøder for Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentanter i 

februar 2018 – med ca. 40 deltager. 
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• Dansk El-Forbund Midtjylland har til kongressen 2018, 23 kongresdelegerede foruden HB 

medlem Brian Poulsen Jensen, Forbundsrevisor Jørn Sand Tofting og lærlinge-

repræsentant Mikkel Eriksen. 

• Kontoret har ladet fremstille TR og AMR mapper, der skal udleveres til vore 

tillidsrepræsentanter. 

• Forbundsformanden besøger afdelingen den 15. marts 2018. 

• Canon har opsagt vores kopi/printer serviceaftale, bestyrelsen godkendte der indgås en ny 

services/leje aftale. 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

 

4.1 Der afholdes et åbent hus arrangement Banetoften 54, Holstebro fredag den 16. marts 2018 kl. 

12.00 – 16.00 

 

5.1 Økonomisk oversigt v/Peter Rosendahl 

Orientering om årsregnskab 2017, udkast til regnskabs udsendes til bestyrelsen april 2018. 

 

5.2  Medlemstal 

Uændret. 

 

6 Beslutninger 

 

6.1 Klage kontingentreduktion 

Et medlem har klaget om manglende kontingentreduktion.  

Bestyrelsen besluttede at følge klagen, og efterbetale den manglende kontingentreduktion. 

 

6.2 Tidligere Byklub Struer 

Efter nedlæggelse af byklub Struer, indstilles det at klubbens medlemmer og økonomi overflyttes. 

Bestyrelsen besluttede at klubbens medlemmer og økonomi fra den nedlagte byklub Struer 

overflyttes til byklub Holstebro/Lemvig. 

 

6.3 Indkaldelse af 1. suppleant til bestyrelsen 

Da Rene Skaarup har meddelt han ønsker at udtræde af bestyrelsen. I stedet indkaldes Thomas 

S. Hellerup som bestyrelsesmedlem. 

 

7 Udpegning til Lokale uddannelsesudvalg 

Bestyrelsen indstiller Peter Jensen som medlem af det lokal uddannelsesudvalg for el-installatører 

på erhvervsakademi Dania, Randers. 

 

Bestyrelsen indstiller Brian Poulsen Jensen som medlem af det lokal uddannelsesudvalg for el-

installatører på erhvervs akademi MidtVest, Herning. 

 

8  Orientering fra forbundsudvalg 
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Uddannelsesudvalg - Knud Egon Poulsen orienterede fra den seneste udvalgsmøde. 

Bestyrelsen ønsker der efter den 1. april afholdes et internmøde for afdelingens gen- og ny 

udpegede LUU medlemmer på erhvervsskoler. 

 

Sikkerheds og miljøudvalg - Bent Gasberg orienterede fra den seneste udvalgsmøde. 

Der er forslag om der afholdes en national forbundssynlighedsdage den 24. maj og 3. oktober 

2018.  

Lokal har der været afholdt netværksmøde for AMR i Thisted og Randers. Man ønsker en indsats 

for at få valgt flere arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

Oplysnings og organisationsudvalg - Peter Jensen 

Henviser til udsendt orienteringsnotat. 

 

Arbejdsmarkedsudvalg - Peter Jensen 

Det blev oplyst der er ca. 25 ledige medlemmer i afdelingen. 

 

Løn og overenskomstudvalg - Brian Jensen 

Der bliver gennemført en lønforhandlingskampagne hen over foråret under slogansen ”Knokler du 

for peunuts”. 

 

Organiseringsprojektudvalg - Peter Jensen 

Henviser til udsendt notat. 

 

Internationaludvalg - Knud Egon Poulsen 

Der har ikke været afholdt udvalgsmøder siden efteråret 2017. 

Bliver løbende orienteret om faglige EU domme og Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, EU-

retsafgørelser. 

 

9 Orientering fra organisator / indsats på arbejdspladser 

Jesper, orienterer om hans byggepladsbesøg, for tiden i sær i og ved Viborg og Herning. I 

forbindelse med byggepladsbesøgene agiterer han for at udføre arbejdet på akkord. Besøger 

endvidere vore tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor de samtidig udleverer vore TR mapper.  

Generelt syntes Jesper medlemmerne tager godt imod hans besøg, hvor de også får svar på 

mange faglige spørgsmål, er med til at fastholder dem som medlemmer. 

 

10 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret  

a) Bordet rundt 

Lønforhandling i Thisted kr. 5,00 / time 

 

11 Eventuelt 

 
Der er i afdelingen udtaget 55 medlemmer, der bliver omfattet af konflikten på det offentlige 
overenskomster. 
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Kontoret er ved at planlægge en række lærlinge aktiviteter der skal afvikles i foråret.  
 
 
Planlagte afdelingsmøder 

• 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. 


