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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 8 - 2018 
 

Torsdag den 3. april 2018 kl. 15.00 – 17.30, Tronholmen 9, Randers 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Aage Christensen, Roslev – AAC 
Bent Gasberg, Thirsted – BGA 
Brian Poulsen Jensen, Viborg - BPJ 
Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL 
Jesper Porup, Viborg - JPO 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 
Richardt Holst Sørensen, Skals - RHS 
Thommas Hellerup, Viborg - TSH 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 
Afbud: 

Anders Granzow Larsen, Karup – AGL 
Jørn Sand Tofting, Lemvig – JST 
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro – MER – Lærling 
Steffen P. Andreasen, Spentrup - SPA 
 

 

Fraværende: 
John Frølich – faglig billagskontrollant 

Allan Brygger – faglig billagskontrollant 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian Poulsen Jensen bød velkommen. 

De faglig billagskontrollant var inviteret til bestyrelsesmødet men var ikke mødt. 

 

Valg af dirigent  

Jesper Porup blev valgt. 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferater fra den 8. marts 2018 

Bestyrelsen ønsker at bestyrelsesreferaterne i fremtiden bliver mere detaljeret. 

Bestyrelsen godkendte referatet. 

 

3 Orientering v/formand & kontor 

BPJ, orienterede om den seneste HB-møde. 

Jesper er blevet medlem af forbundets ”Priskurantudvalg”. 

 

BPJ, orienterede om emner der skal behandles på HB mødet den 12. april 2018.  

• Forberedelserne til det kommende LO kongres, hvor de skal drøfte fusionen af FTF og LO.  

• Overenskomstforhandlinger på det offentlige område.  

• HB kongresforslag, medlemskommunikation dagpenge til tiden. 

 

Andre emner. 

• Bestyrelsen opfordres til deltage i de planlagte forbundssynlighedsdage den 24. maj og 3. 

oktober 2018, Den første dag vil der være fokus på AMR, arbejdsmiljø og faglige udfordringer. 

Der vil blive udsendt en kalender invitation til bestyrelsen. 

• Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen har været på besøg i afdelingen. 
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• Arbejdsmiljøcenter MidtVest ApS har besøgt os, da de skal udarbejde en ny 

arbejdspladsvurdering (APV).  

• Der har været afholdt et åben hus arrangement på kontoret i Holstebro fredag den 16. april 

2018 fælles med Dansk Metal. 

• Det tyder på de årlige lokallønforhandlinger endnu ikke er indledt. 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger: 

BPJ oplyste at 3F Skive har besluttet de ikke vil sælge aktierne i Tømrernes aktieselskab, Skive. Vi 

beholder derfor vore aktier. 

 

5.1  Økonomi 

PRJ, gennemgik den udsendte regnskabsoversigt til og med 26. marts 2018, bestyrelsen tog 

gennemgangen til efterretning. 

 

PRJ gennemgik afdelingens årsregnskab og revisionsprotokol. 

Revisionen har bekræftet at årsregnskabet giver en retvisende billede af afdelingens drift. 

Regnskabet viser Årsoverskud kr. 88.912,00. 

Bestyrelsen godkendte enstemmigt og underskrev årsregnskabet. 

 

5.2  Medlemstal 

BPJ oplyste at medlemstallet er uændret, dog har vi en lærlinge fremgang, som kan skyldes vi nu 

også besøger grundforløbeleverne på erhvervsskolerne. Vi må erkende det er vigtig at vore 

tillidsrepræsentanter også medvirker til den daglige medlemshvervning. 

 

6 Sager til beslutning 

BPJ gennemgik en detaljeret rygepolitik på vore to kontorer. 

Bestyrelsen godkendte forslaget. 

 

7  Orientering fra nedsatte udvalg: 

Uddannelsesudvalg / Knud Egon Poulsen 

KEP, oplyste vi må erkende at Erhvervsskolerne har store udfordringer med den nye elektriker 

grunduddannelse. 

Afdelingen har planlagt en fyraftensmøde den 7. maj 2018, for afdelingens medlemmer af de lokale 

uddannelsesudvalg på vore 5 el-erhvervsskoler. 

 

Sikkerheds og miljøudvalget / Bent Gasberg 

Intet nyt. 

 

Oplysnings og organisationsudvalget / Peter Jensen 

Intet nyt. 
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Arbejdsmarkedsudvalget / Peter Jensen 

Der har været afholdt et forbundsudvalgsmøde for at drøftet arbejdsfordeling imellem forbund og 

afdelingerne, efter A-kasse centralisering.  

Forbundet udbyde et a-kassekursus. 

Udvalget er blevet lovet de vil få en øget politiske indflydelse. 

 

Løn og overenskomstudvalget / Brian Jensen 

Intet nyt, men der afholdes udvalgsmøde i den kommende uge. 

 

Udvalg for organiseringsprojekt / Peter Jensen 

Peter Røntved Andersen ønsker at besøge afdelingen for at inspirér til medlemshvervning. 

Forbundet har udarbejdet en liste med virksomheder hvor der ikke er valgt, men der kan vælges 

arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.  

 

International udvalg / Knud Egon Poulsen 

Intet nyt. 

 

8 Orientering fra organisator / indsats på arbejdspladser: 

JPO, orienterer om afdelingens medlemshverveindsatsen. 

Han havde b.la. besøgt Appel byggepladsen i v/Tjele, hvor de konsekvent kræver arbejdsmiljø 

reglerne overholdt.  

Oplever at mange af vore medlemmer har aftalt slumpakkorder på de byggerier. 

 

9 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

By klub Skive har afholdt generalforsamling. 

By klub Thisted afholder generalforsamling. 

By klub Holstebro afholder generalforsamling. 

 

10 Eventuelt 

Ingen ting. 

 
 
Planlagte afdelingsmøder 

• 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. 


