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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 9 - 2018 
 

Tirsdag, 22. maj 2018 kl. 15.00 – 17.30, Vestervangsvej 6, 8800 Viborg  
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Aage Christensen, Roslev – AAC 
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 
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro – MER – Lærling 
Steffen P. Andreasen, Spentrup - SPA 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Richardt Holst Sørensen, Skals - RHS 
Thommas Hellerup, Viborg - TSH 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 

Afbud: 

Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 

 

 

Fraværende: 
Ingen. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian Poulsen Jensen bød velkommen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af bestyrelsesreferater fra 3. april 2018 

Blev godkendt. 

 

3. Orientering v/formand & kontor  

BPJ, begrundede hvorfor der til denne bestyrelsesmøde, er medsendt flere bilag end normal. 

• HB har godkendt de offentlige overenskomst forhandlingsresultater og anbefaler at de 

stemmeberettiget stemme ja, ved den kommende urafstemning. Afdelingskontoret har i den 

forbindelse et ansvar for at sikre en høj stemmedeltagelse, ved urafstemningen der 

afsluttes 3. juni 2018.  

• HB har fået en oversigt med forbundets udgifterne ved internationale rejse. 

• Forbundet er i gang med at ændre deres kontorstruktur. 

• Forbundet drøfter hvilke tilbud, vi skal tilbyde eleverne på erhvervsakademierne.  

• Forbundet er ved at indfase de nye EU databeskyttelsesforordningen der træder i kraft 25. 

maj 2018. 

• Forbundet afholder fælles synlighedsaktiviteter 24. maj og 3 oktober 2018. Bestyrelsen er 

forhindret i at deltage i den først kommende synlighedsdag. 

• Analyser viser det har en gavnlig effekt at kontakte medlemmer der i kontingentrestance. 

• Et stort flertal besluttede på FTF og LO kongres, at fusionere de to hovedorganisationer. 

• Afdelingens MU-samtalerne vil danne grundlag kontorbemanding og opgave fordelingen. 
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4. Opfølgning på tidligere beslutninger: 

 

4.1 Medlems jubilarer arrangement.  

Byklub Holstebro afholder de manglende jubilæumsarrangementer for medlemmerne i den tidligere 

byklub Struer. 

 

5. Økonomi 

5.1 Økonomisk oversigt v/Peter Rosendahl 

Orientering om afdelingens økonomi. 

 

5.2 Der er forhandlet en købsaftale af nye kopi/printer til kontorerne i Randers og Holstebro. 

 

5.3 Medlemstal  

Afdelingens lærlingemedlemstal er stigende. 

 

6. Sager til beslutning  

6.1 Kontoret udsender indbydelse via e-mail og hjemmesiden til A-kasse generalforsamling 21. juni 

2018 fra kl. 16.00 – 18.00. Spisning kl. 18.00. Ekstraordinær kongresgeneralforsamling der 

afholdes efterfølgende kl. 19.00 – 21.00.  

 

6.2 Afdelingen skal have valg to repræsentanter til Pension Danmark repræsentantskabet. 

 

6.3 En arbejdsmiljørepræsentant fra Grundfos søger om at få dækket hans udgifter ved deltagelse 

i et CO støberi konference.  

Et flertal i bestyrelsen anbefaler at afdelingen dækker udgifterne. 

Der skal udarbejdes procedure for lignende ansøgninger. 

 

8. Orientering fra nedsatte udvalg:  

• Uddannelsesudvalg / KEP – der er ikke afholdt møde siden sidst. 

• Sikkerheds og miljøudvalg / BGA – Orienterede om mulige synligheds dagsaktiviteter, hvor 

vi også bør fokuseres på ansatte i industrien.  

Der er været udsendt spørgeskemaer til forbundets AMR – om strømskader. 

• Oplysnings og organisationsudvalget / PRJ – der er ikke afholdt møde siden sidst. 

• Arbejdsmarkedsudvalg / PRJ – der er ikke afholdt møde siden sidst. 

• Løn og overenskomstudvalg / BPJ – der bliver fokuseret på El-Fagets 

Funktionæroverenskomst. 

• Udvalg for organiseringsprojekt / PRJ – Der kan forsat vælges mange flere TR – og AMR 

repræsentanter. 

• International udvalg / KEP – der er ikke afholdt møde siden sidst. 

 

9. Orientering fra organisator / indsats på arbejdspladser: 

JPO, orienterer om hans besøg på arbejdspladserne og de mange positiv tilbagemeldinger. 

Oplever at vore medlemmer indgår en del ”slumparkkorder”. 
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10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret  

 

a) Bordet rundt 

Der har været afholdt områdemøder, møde med medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg på 

erhvervsskolerne. 

Men vi måtte desværre aflyse møder med Sikkerhedsstyrelsen i Skive og et såkaldte 

”Brokkemøde” i Viborg. 

 

11. Eventuelt  

Ingen ting. 

 
 
Planlagte afdelingsmøder 

• 21. juni 2018 – A-kasse og ekstraordinær kongresgeneralforsamling. 

• 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. 


