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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12 – 2018 

 

Mandag d. 8. oktober 2018 kl. 15.00-18.00, Banetoften 54, Holstebro 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Anders Granzow Larsen, Karup – AGL  
Bent Gasberg, Thirsted – BGA 
Brian Poulsen Jensen, Viborg - BPJ 
Dennis Aldahl, Løgstrup – DAL  
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro – MER – Lærling 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Preben Iversen, Holstebro - PIV 
Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 

Richardt Dyrbye Holst, Skals - RDH 
Thommas Hellerup, Viborg – TSH 
Aage Christensen, Roslev – AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 

Afbud: 

Jesper Porup, Viborg - JPO 

Jørn Sand Tofting, Lemvig - JST 
Steffen P. Andreasen, Spentrup - SPA 
 
Fraværende: 
Ingen. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian Poulsen Jensen bød velkommen 

Bent Gasberg, Thisted blev valgt som dirigent. 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 11. september 2018 

Der blev udleveret en tilrettet referat, der skal godkendes på vores næste bestyrelsesmøde. 

 

3 Orientering v/formand & kontor 

Brian gennemgik de indstillede kandidater til valg på kongressen.  

Brian orienterede om debatterne på Elektrikerne verdenskongres, vikararbejde og 

nultimerskontrakter. 

 

HB møde 19. oktober 2018. 

• Afdeling Københavns EBA udvalg, kan ikke dokumenterer at nye EBA akkord opmålinger er 

dårligere en den gamle priskurant. 

• Forslag om en ny kontingent regulering. 

• Der er udarbejdet en prisoversigt for de enkelte kongresforslag, hvis alle forslag vedtages, vil 

det medføre en kontingentet stigning på kr. 25,00 medlem pr. måned. 

• De faglige valgte i region Jylland mødes for at drøfte kongresforslagene. 

Bemærkninger til de udsendte forbundsstatistikker. 

• Det er vigtig at fokusere på fordelene ved et medlemskab af Dansk El-Forbund. 

• Forbundet afholder fælleskonference for fagsekretærene den 9. oktober 2018. 
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4 Opfølgning på tidligere beslutninger: 

Der er 8 ansøger til stillingen som ny fagsekretær i afdelingen. 

 

5 Økonomi 

5.1 Økonomisk oversigt v/Peter Rosendahl kontoplan. 

Peter gennemgik regnskab, der er bogført til og med 3. kvartal 2018. 

Bestyrelsen besluttede at afdelingen staks afskriver de to ny indkøbte kopimaskiner i indeværende 

kalenderår. 

 

De faglige bilags kontrollanter har gennemgået vores regnskab uden påtegnelser. 

Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollen. 

 

5.2 Medlemstal v/Brian 

Afdelingens medlemstal er uændret. 

 

Udvikling TR / AMR. 

Der er d.d. valgt 76 tillidsrepræsentanter – 58 arbejdsmiljørepræsentanter i afdelingen. 

 

6 Sager til beslutning 

 

Budgetforslag 2019. 

Peter fremlagde kontingentoversigt. 

Peter fremlagde 1. udkast til budget for 2019, det forventede underskud på kr. 450.000,00, vil blive 

finansieret af formuen. 

Et enig bestyrelsen indstiller budgetforslaget og et uændret afdelingskontingent til godkendelse på 

generalforsamlingen den 22. november 2018. 

 

Afdelingens fane på Kongressen 

Forbundet efterlyser afdelingsfanen til kongressen.  

Bestyrelsen drøftede om hvilken fane der skal benyttes, forslag om at benytte den gamle 

afdelingsfane fra Randers, afstemning, 9 for – 2 imod og 1 undlod at stemme. 

 

7 Orientering fra nedsatte udvalg: 

 

Lærlinge & ungdomsudvalg / Mikkel Eriksen 

Der har været afholdt lærlinge- / ungdomsårsmøde, med 7 delegerede fra vores afdeling. På 

årsmødet blev der vedtaget en ny handlingsplan, med fokus på de politiske udfordringer og en 

styrkelse af FLU.  

Mikkel Eriksen blev genvalgt som FLU medlem. 

 

Uddannelsesudvalg – Knud Egon Poulsen 

Væsentlige emner afvikling af Jobmultimeter, virksomhedsgodkendelse af lære- og praktikpladser, 

og ligestillingskampagne om at tiltrække flere kvinder til el-faget. 
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Sikkerheds og miljøudvalg/Bent Gasberg  

Der har ikke været afholdt forbundsudvalgsmøde. 

Orientering om afdelingsaktiviteterne på det årlige arbejdsmiljøsynlighedsdag den 3. oktober 2018. 

 

Oplysnings- og organisationsudvalget/Peter Jensen  

På det seneste forbundsudvalgsmøde, drøftede de evalueringsrapporten af de faglige 

grunduddannelse og FIU besparelserne. 

 

Arbejdsmarkedsudvalg/Peter Jensen  

Der har ikke været afholdt forbundsudvalgsmøde. 

 

Løn og overenskomstudvalg/ Brian Jensen 

Der vil blive afholdt lønkampagne i forår 2019. 

Afdelingerne er ved at indsamle lønoplysninger med deadline den 20. oktober 2018. 

 

Udvalg for organiseringsprojekt/Peter Jensen  

Der afholdes forbundsudvalgsmøde i uge 42. 

 

International udvalg/Knud Egon Poulsen 

Der har ikke været afholdt forbundsudvalgsmøde. 

 

Akkordudvalg/Jesper Porup Fallesen 

Ingen orientering pga. afbud. 

 

8 Orientering fra organisator / indsats på arbejdspladser: 

Ingen orientering pga. afbud. 

 

9 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

Opfordring til værktøjs gennemgang, for at sikre sikkerheden er i top. 

 

10 Eventuelt. 

LO og FTF har besluttet at 2019 bliver national arbejdsmiljørepræsentant år, hvor der afholdes en 

række temamøder. 

 

Planlagt afdelingsmøder 

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

• 12. november 2018 - bestyrelsesmøde. 

• 22. november 2018 - afdelingsgeneralforsamling.  

• 27. november 2018 - bestyrelsesmøde. 


