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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10 – 2018 

 

Tirsdag den 14. august 2018 kl. 16.00 – 19.00 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Aage Christensen, Roslev – AAC 
Anders Granzow Larsen, Karup – AGL 
Bent Gasberg, Thirsted – BGA 
Brian Poulsen Jensen, Viborg - BPJ 
Dennis Aldahl, Løgstrup – DAL - fra kl. 17.00 
Jesper Porup, Viborg - JPO 
Jørn Sand Tofting, Lemvig – JST 
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro – MER – Lærling - fra 
kl. 16.15 
Steffen P. Andreasen, Spentrup - SPA 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 

Thommas Hellerup, Viborg – TSH – fra kl. 16.15 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 

Afbud: 

Richardt Holst Sørensen, Skals - RHS 
 

 

Fraværende: 
Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian Poulsen Jensen bød velkommen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af bestyrelsesreferater fra den 22. maj 2018 

Pkt. 6 rettet til - Afdelingen er ved Pension Danmarks ”TR forum”, repræsenteret med Mogens Emil 

Brant, Randers og Jesper Otkjær Christensen, Viborg 

Med ovennævnte tilføjelse blev referatet godkendt. 

 

3.1 Orientering v/formand & kontor 

BPJ, Der er udsendt indbydelse til vores fælles regionale tillids- og arbejdsmiljørepræsentant 

konference i den 14. – 15. september 2018. Men da der kun er tilmeldt 15 tillidsrepræsentanter fra 

vores afdeling, vil der blive udsendt en indbydelse med posten. 

Afdelingen afholder til efteråret tre fyraftensmøde med ABB i henholdsvis Randers, Thisted og 

Holstebro, en Brokkemøde i Viborg og møde med Sikkerhedsstyrelsen i Herning. 

 

3.2 HB møde 22. august 2018 

BPJ, orienterede om det kommende HB-møde. Behandle de indsendte kongresforslag, HB-

arbejdsform, udvalgsstruktur, antal faglige sekretærer efter kongressen, Jobmultimeters fremtid og 

forbundets halvårsregnskab m.m. 

 

3.3 Overenskomst med HK personale 

Afdelingens overenskomst med HK, for vore personale er blevet genforhandlet. Der er enig om en 

3 årig overenskomst periode, med satsstigninger svarende til stigninger på det offentlige område. 
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Bestyrelsen godkendte overenskomstforliget. 

 

3.4 Bemanding på afdelingskontoret 

Bestyrelsen drøftede den fremtidige kontorbemanding og den ekstraordinære organiseringsindsats 

og hvordan vi sikre de nødvendige kompetencer. 

Endvidere vil bestyrelsen vurderer om afdelingen skal fortsætte den nuværende ekstraordinære 

organiseringsindsats ved at besøge virksomheder og byggepladser. Støtte i forbindelse med 

oprettelse af netværk for vore TR & AMR. Samtidig er der en ønske om at forberede et 

generationsskifte. 

Bestyrelsen besluttede at indlede en proces der kan resultere i nyansættelse af yderlig en 

fagligmedarbejder. Nyansættelsen vil være en investering og blive finansieret af midler fra 

organiseringspuljen og formuen.  

 

4. Opfølgning af tidligere beslutninger 

BPJ, indstiller at afdelingen køber frem for en leasingaftaler af to nye kopi/printer til kontoret i 

Randers og Holstebro. 

Bestyrelsen godkendte købet. 

 

5. Økonomi 

 

PRJ, gennemgik det udsendte første halvår regnskabsoversigt. 

Bestyrelsen ønsker at kontoret undersøger om der kan findes billigere kørselsordninger ved at 

leasing af bil. 

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. 

 

Afdelingens medlemstal  

BPJ, gennemgik den udsendte medlemsoversigt der viser næsten uændret medlemstal. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Antal valgte TR og AMR 

BPJ, oplyste der i afdelingen er valgt 59 arbejdsmiljørepræsentanter og 77 tillidsrepræsentanter. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

6. Sager til beslutning 

6.1 Indkaldelse til generalforsamling 22. november 2018  

Bestyrelsen besluttede at generalforsamlingen skal afholdes i Viborg.  

Et Ad-Hoc udvalg bestående af Peter, Jesper, Dennis og Jørn, skal inden næste bestyrelsesmøde 

udarbejde forslag til hvordan vi kan afvikle generalforsamlingen. 

Bestyrelsen drøftede vores fusionsdokument og vedtægter, hvor det er besluttet at 

generalforsamlingen i 2018 kun skal vælge 8. medlemmer, Formand, Næstformand, Faglig 

sekretær med ansvar for økonomi og Faglig sekretær. 
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Da det er hele den generalforsamlingsvalgte bestyrelsen er på valg ved det kommende 

generalforsamling, bedes de enkelte oplyse om de ønsker at genopstille til bestyrelsen på vores 

næste bestyrelsesmøde. 

Vedtægtsændringsforslag der skal behandles på generalforsamlingen skal behandles 

bestyrelsesmødet den 11. september 2018 

 

6.2 Udkast til gaveregulativ. 

BPJ, præsenterede det udsendte gaveregulativ udkast. 

Bestyrelsen drøftede og besluttede at vores Ad-Hoc udvalg ”Peter, Jesper, Dennis og Jørn S” 

drøftede forslaget, og præsentere deres forslag på vores næste bestyrelsesmøde. 

 

7. Orientering fra nedsatte udvalg 

 

Uddannelsesudvalg – Knud Egon Poulsen 

Der har været afholdt møde i forbundsudvalget den 7. juni 2018, med fokus på, aktiviteter på 

akademierne, EVU sekretariatet, statistikker, operation praktikplads og antallet af 

skolepraktikelever. 

 

Sikkerheds og miljøudvalg - Bent Gasberg 

På den seneste synlighedsdag blev der udarbejdet liste som grundlag for valg af flere AMR. 

Efterlyser interesserede til en lokale udvalg. 

 

Oplysnings og organisationsudvalget - Peter Jensen 

Intet nyt. 

 

Arbejdsmarkedsudvalg - Peter Jensen 

Intet nyt. 

 

Løn og overenskomstudvalg - Brian Jensen 

Forbundsudvalget skal på deres næste møde drøfter indsamling af lønoplysninger til vores næste 

lønstatistik. 

 

Udvalg for organiseringsprojekt - Peter Jensen 

Intet nyt. 

 

International udvalg - Knud Egon Poulsen 

Intet nyt. 

 

Akkordudvalg - Jesper Porup Fallesen 

Der bliver afholdt lokale priskurantkursuser i efteråret. 

 

Lærlinge & ungdomsudvalg / Mikkel Eriksen 

Der bliver afholdt et vandski arrangement i Herning den 16. august 2018. 
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Er ved at planlægge efterårets lærlinge aktiviteter. 

Efter der er Da vi har fået flere lærlinge medlemmer, har vi fået flere delegerede på ungdom 

årsmødet. 

Forud for ungdomsårsmødet 5. – 7. oktober, deltager vi på det regional formødeweekend den 7. - 

9. september 2018. 

 

8. Orientering fra organisator / indsats på arbejdspladser 

JPO, orienterer om den aktuelle indsats. 

Har afholdt et fyraftensmøde for de ansatte i et Tekniq virksomhed, hvor der blev diskuteret 

overenskomst spørgsmål og efterfølgende er der blevet valgt Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant. 

 

9. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Kritik af LO Plus udsendelser. 

Kritik af de udsendte forbunds SMS. 

På virksomheden FMC / tidligere Cheminova, har der været masseafskedigelse af ufaglærte 

medarbejder. 

 

10. Eventuelt  

BPJ, ønskede at vi om vi ønsker fremstille særlig beklædning til de kongresdelegerede. 

PRJ, vi præsentere mulige ideer og forslag på vores næste bestyrelsesmøde. 

 

11. Eventuelt  

Ingen ting. 

 
 
Planlagte afdelingsmøder 

• 11. september 2018 - bestyrelsesmøde. 

• 8. oktober 2018 - bestyrelsesmøde. 

• 30. oktober – 2. november 2018 - Dansk El-Forbund kongres. 

• 12. november 2018 - bestyrelsesmøde. 

• 22. november 2018 - afdelingsgeneralforsamling.  

• 27. november 2018 - bestyrelsesmøde. 


