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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 11 – 2018 

 

Tirsdag den 11. september 2018 kl. 15.00 – 17.30 Tronholmen 9, Randers 
____________________________________________________________________________________________________________ 

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 
Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 

Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Richardt Dyrbye Holst, Skals - RDH 
Thommas Hellerup, Viborg – TSH 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 

Afbud: 

 

 

 

Fraværende: 
Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian Poulsen Jensen bød velkommen 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 14. august 2018 

Referatet pkt. 7 blev tilføjet at antallet af arbejdes miljørepræsentanter i afdelingen er øget fra 50 til 

59 repræsentanter. 

Herefter blev referatet godkendt. 

 

3 Orientering v/formand & kontor 

HB møde 19. september. 

BPJ, oplyste at forbundet har aftalt med forbundsnæstformand Jan Jensen, fratræder som 

forbundet næstformand og efterfølgende forsætter som konsulent. Dette giver mulighed for vi 

kongressen kan indlede en generationsskifte.  

HB skal behandlede følgende: 

Behandle indkommende kongresforslag. 

Forbundets indsats på erhvervsakademierne. 

Indstiller at forbundets ”Jobmultimeter” ophører, dog skal jobbørsen videreføres. 

Forbundet har aftalt et møde med arkkordudvalget i København for at drøfte nye EBA priskurant. 

Person indstillinger ved kongressen. 

Benny Yssing bliver indstillet som ny næstformand. 

Indstilling af kulturprismodtager. 

 

 



 

Dansk El-Forbund 
Midtjylland 

______________________________________________________________________________ 
 

 

2 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger: 

Status på salget af ALKA aktierne, Aktie salget er udsat da forsikringsfusionen endnu ikke er 

afsluttet. 

 

Ansættelse af ny faglig sekretær 

Kontoret har igangsat proceduren for at ansætte en ny fagligsekretær, der er pt. to ansøger. 

Dennis Aldahl, Jørn Sand Tofting og de faglige sekretærer vil være ansættelsesudvalg. 

 

5 Økonomi 

5.1 Økonomisk oversigt (kontoplan) v/Peter Rosendahl. 

De faglige bilagskontrollanter har afholdt revision af regnskabet – ingen bemærkninger. 

Bestyrelsen drøftede afdelingens formueinvestering. De forskellige forslag skal drøftes på den 

kommende generalforsamling og efterfølgende behandles på bestyrelsesmødet i januar 2019. 

 

5.2 Medlemstal v/Brian 

Afdelingsmedlemstallet er svagt stigende. 

 

Udvikling TR / AMR. 

Der er d.d. 77 tillidsrepræsentanter og 57 arbejdsmiljørepræsentanter. 

Der er tilmeldt 22 til regions konferencen den kommende fre- og lørdag. 

 

6 Sager til beslutning 

 

6.1 Afdelingsgeneralforsamling 22. november 2018 

Vil blive varslet i fagbladet og via nyhedsbrev til medlemmerne. 

 

Bestyrelsens Ad-Hoc udvalg JPO, JST, DAL og PRJ, indstiller at generalforsamlingen afholdes på 

Latiner Ly, Viborg. Endvidere vil generalforsamlingen blive indledt af en ekstern foredragsholder. 

 

Bestyrelsen indstiller følgende til valg: 

Som dirigent på generalforsamlingen, Jørgen Sand Tofting og Steffen Andreasen. 

Som afdelingsnæstformand, Peter R. Jensen. 

Som afdelings fagligsekretær Jesper Porup Fallesen. 

 

Jf. afdelingslovene skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for et år og 4 bestyrelsesmedlemmer 

for to år. 

 

Bestyrelsen indstiller følgende til valg: Anders G. Larsen, Bent Gasberg, Dennis Aldahl, Jørgen 

Sand Tofting, Preben Iversen, Rasmus Møllenberg, Richardt Holst Sørensen og Steffen P. 

Andreasen. 
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Bestyrelsen foreslår at de fire der har flest stemmer er valgt for to år og de resterende er valgt for 

et for et år. 

 

Suppleanter  

Bestyrelsen indstiller Aage Christensen og Thomas Hellerup. 

 

Revisionsinstituttet – genindstilles til genvalg. 

 

Vedtægtsændringsforslag  

 

Bestyrelsen indstiller følgende ændringer af vore vedtægter, til behandling på 

afdelingsgeneralforsamlingen. 

 

§4 stk. E. 

Nuværende tekst: 

E. 

Generalforsamlingen vælger ved enkeltvalg 

• Formand 

• Næstformand 

• Faglig sekretær med ansvar for økonomi 

• Faglig sekretær 

Alle disse hverv er fuldtidsstillinger. 

Formand og den faglige sekretær er på valg i ulige årstal. 

Næstformand og den faglige sekretær med ansvar for økonomi er på valg i lige årstal. 

Herudover vælges der 8 bestyrelsesmedlemmer. * perioden 2015-2018 jfr. fusionsdokument. 

Der vælges tre suppleanter til bestyrelsen og én suppleant for de faglige bilagskontrollanter 

 

Ny tekst: 

E. 

Generalforsamlingen vælger ved enkeltvalg 

• Formand 

• Næstformand 

• Faglig sekretær 

• Faglig sekretær 

Alle disse hverv er fuldtidsstillinger. 

Formand og den ene faglige sekretær er på valg i ulige årstal. 

Næstformand og den anden faglige sekretær er på valg i lige årstal. 

Herudover vælges der 8 bestyrelsesmedlemmer. 

Der vælges tre suppleanter til bestyrelsen og én suppleant for de faglige bilagskontrollanter 

Bestyrelsen konstituere sig med økonomiansvarlig, på første bestyrelsesmøde efter hver ordinære 

generalforsamling, konstitueringen sættes på hjemmesiden umiddelbart derefter. 

 

Forslaget indstilles til vedtagelse. 
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6.2 Dansk El-Forbund København 125 års jubilæum 

Afdelingen deltager og medbringer en gave kr. 500,00. 

 

6.3 Udkast til ny gaveregulativ.  

Blev gennemgået og vedtaget. 

 

7  Orientering fra nedsatte udvalg: 

Uddannelsesudvalg / Knud Egon Poulsen (27.09.18) 

Intet nyt. 

 

Sikkerheds og miljøudvalg / Bent Gasberg (21.08.18) 

Kritik af referater der bliver udsendt meget sent. 

Generelt tilfredshed med synlighedsdagen. 

AMR er i fokus 2019 

Den næste national arbejdsmiljøsynlighedsdag afholdes den 3. oktober 2018. 

 

Oplysnings og organisationsudvalget / Peter Jensen (12.09.18) 

Intet nyt. 

 

Arbejdsmarkedsudvalg / Peter Jensen (17.09.18) 

Orienterede om vi kan forvente vi får jobcentre opgaver. 

Intet nyt. 

 

Løn og overenskomstudvalg / Brian Jensen  (4.09.18) 

Der bliver indsamlet lønoplysninger i oktober 2018. 

Forbundet forbereder en lønkampagne i vinterhalvåret. 

 

Udvalg for organiseringsprojekt / Peter Jensen (30.08.18) 

Afdelingen skal afrapportere og evaluere vore aktiviteter i kongres perioden. 

Der gennemføres en undersøgelse der skal vise DEF medlemspotentiale.  

 

International udvalg / Knud Egon Poulsen ( 09.10.18) 

Intet nyt. 

 

Akkordudvalg / Jesper Porup Fallesen (06.09.18) 

Landsakkord udvalget fastholder at den nye EBA opmåling medfører en lavere indtjening. 

Forbundet ønsker at ændre akkordkursus indhold og varighed. 

Der afholdes et lokal EBA kursus  

 

Lærlinge & ungdomsudvalg / Mikkel Eriksen 

Der har været afholdt et fælles ungdomsmøder. 

Der har været afholdt forberedelsesweekend til lærlingeårsmødet. 

Afdelingen er repræsenteret med 7 deltager ved kommende lærlingeårsmøde. 
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8 Orientering fra organisator / indsats på arbejdspladser: 

JPO orienterer om hans indsats. 

Der er forberedt opstart BAT Viborg og Herning. 

Der har været på flere byggepladsbesøg i den østlige del af afdelingen. 

Der indmeldt flere udenlandske elektriker. 

  

9 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

BGA orienterede om en virksomhed der ønskede deres tillidsrepræsentant også vælges som 

arbejdsmiljørepræsentant. 

Der er pt. mange el-skolepraktikelever på erhvervsskolerne. 

  

10 Eventuelt 

Forbundet afvikler en kampene for at tiltrække flere kvinder til el-fagene.  
 
 
Planlagte afdelingsmøder 

• 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. 


