
 

Dansk El-Forbund 
Midtjylland 

______________________________________________________________________________ 
 

 
1 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 13 – 2018 

 

Mandag den 12. november 2018 kl. 15.00-18.00, Banetoften 54, 

Holstebro 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Anders Granzow Larsen, Karup – AGL  
Bent Gasberg, Thisted – BGA 
Brian Poulsen Jensen, Viborg - BPJ 
Dennis Aldahl, Løgstrup – DAL  
Jesper Porup, Viborg - JPO 

Jørn Sand Tofting, Lemvig - JST 
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro – MER – Lærling 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Preben Iversen, Holstebro – PIV – fra kl.16.00 
Steffen P. Andreasen, Spentrup - SPA 
Thommas Hellerup, Viborg – TSH 
Aage Christensen, Roslev – AAC 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – fra kl. 16.10 
referent. 

Afbud: 

Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 

Richardt Dyrbye Holst, Skals - RDH 
 
 
 
 
Fraværende: 
Ingen. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian Poulsen Jensen bød velkommen 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferat 

Referatet fra mødet den 11. september blev godkendt. 

Referatet fra mødet den 18. oktober blev godkendt. 

 

3 Orientering v/ formand & kontor 

Evaluering af kongres tages senere d.d. på mødet med de kongresdelegerede. 

Bestyrelsen drøftede det som skete i forbindelse med forslaget om størrelsen af HB, Brian forstod 

ikke hvorfor der ikke var nogen som havde bragt dette til debat på et tidligere tidspunkt, da et flertal 

af de delegerede ikke var enig i det der var skrevet på indstillingerne til forslaget. 

Flere mente ikke at det havde været behandlet eller drøftet med de kongresdelegerede, der var 

ikke kommet referater ud efter generalforsamlingen i sommers, ingen havde overvejet at tage det 

op på et tidligere tidspunkt. 

 

Brian orienterede om at der havde været indkaldt til formandsmøde i forbundet fredagen den 9. 

november, hvor den nye forbundsledelse præsenterede et forslag til ændringer i forbundet. Samt 

et oplæg til større sammenhæng mellem forbund og afdelinger, med respekt for afdelingernes 

selvstændighed. 
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Generalforsamling den 22. november 2018 

Indkomne forslag. 

Der er indkommet ændringsforslag fra by klub Randers til bestyrelsens forslag til 

vedtægtsændringer, forslaget er næsten enslydende med det bestyrelsens forslag og kan ses på 

hjemmesiden, under generalforsamling. 

 

Der er modtaget 2 indstillinger til nye bestyrelsesmedlemmer fra Jesper Porup Fallesen. De 2, er 

Jesper O. Christensen og Kim Simonsen. 

Bestyrelsen drøftede forslagene, og undrede sig over hvorfor de var kommet, efter at bestyrelsen 

havde indstillet 8 fra den nuværende bestyrelse til genvalg. 

 

Der kan stadig nå at indkomme yderligere forslag, da fristen først udløber til midnat, hvis der 

modtages yderligere vil disse blive udsendt til bestyrelsen. 

 

Der afholdes møde med de to dirigenter som bestyrelsen indstiller til valg, for at gennemgå bilag 

og dagsorden så de  er forberedte til generalforsamlingen. 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

Ansættelse af en ny fagligsekretær i afdelingen. 

Ansættelsesudvalget har afholdt samtaler med 4 af ansøgerne, og har valg at ansætte Kim 

Simonsen som ny faglig sekretær, Kim starter den 1 december, med første arbejdsdag den 3. 

december 2018. 

 

Salg af ALKA aktie 

Salget af ALKA er nu godkendt og afdelingen har modtaget pengene for vores aktie. 

 

5 Økonomi 

Peter orienterede om at 3F Randers havde monteret nyt skilt på gavlen i Randers. Det har været 

drøftet i huset men malerne og vi havde ønsket at få en pris inden arbejdet blev sat i gang. 

Det havde vi ikke fået og har fortsat ikke den rigtige pris der er en anslået pris på kr. 41.000 + 

moms og el-arbejde, denne udgift skal deles mellem de 4 organisationer på skiltet, fordelingstal er 

endnu ikke aftalt. 

Bestyrelsen fik et billede at det nye skilt som giver en god synlighed, vi vil gerne være med til at 

betale skiltet, men vil også gerne have styr på økonomien inden det laves.  

 

5.1 Økonomisk oversigt v/Peter Rosendahl (kontoplan) 

Ikke opfølgning på regnskab på dette møde, der forelå et print af vores indestående i banken på 

alle konti. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning  

 

Uanmeldt kasseeftersyn 

Der har været afholdt uanmeldt kasseeftersyn, der var ingen bemærkninger. 
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5.2 Medlemstal v/Brian 

November 2018, tilbagegang af normal betalende medlemmer og øvrige medlemmer uændret. 

 

Udvikling TR / AMR. 

Der er d.d. 58 arbejdsmiljø- og 76 tillidsrepræsentanter 

 

6 Sager til beslutning 

 

Mødeplan 2019 

Forslag til afdelingsmøder 2019, blev godkendt. 

Forslag om at lærlinge- og øvrige arrangementer indsættes i kalender. 

Forslag om der afholdes en bestyrelsesstrategimøde i 2019.  

 

7 Orientering fra vore deltager i forbundsudvalg 

 

Lærlinge & ungdomsudvalg / Mikkel Eriksen 

Der er planlagt en række Bowlingen arrangementer for lærlinge for vinter 2018/19. 

Lærlingekampagnen, for at undgå Strømstød bør udsendes til svendene. 

 

Uddannelsesudvalg / Knud Egon Poulsen  

Næste udvalgsmøde afholdes den 13. december 2018. 

Efterlyser en praktikpladskampagne. 

 

Sikkerheds og miljøudvalg / Bent Gasberg  

Næste møde afholdes den 20. november 2018. 

 

Oplysnings og organisationsudvalget / Peter Jensen  

Afventer det næste møde. 

 

Arbejdsmarkedsudvalg / Peter Jensen  

Der har været afholdt møde, hvor man drøfter samarbejde i BFA. Forbundet har præsenteret et 

afklarings værktøj, der skal spotte mulig risiko for langtidsledighed . Forbundet er med i et forsøg, 

hvor de ledige ikke skal registres hos jobcentrene de første 3 måneder, men udelukkende i A-

kasserne, der samtidig er ansvarlige for jobformidlingen. 

 

Løn og overenskomstudvalg / Brian Jensen 

Der har været nedsat en Ad-Hoc udvalg der skal planlægge lokale lønforhandlingskampagner. 

Vores lokale løngennemsnit er den laveste på landsplan. 

Har netop fået nye akkord statistiktal der ser fornuftig ud. 

Der har været en fald i indkommet lønoplysninger i forbindelse med dette års lønstatistik. 
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Udvalg for organiseringsprojekt / Peter Jensen  

På det seneste møde drøfte man, indhold af kommende organiseringskampagne – hvor der skal 

fokuseres på vore de 30 – 40 årige medlemmer. 

 

International udvalg / Knud Egon Poulsen  

Der har ikke været afholdt møder. 

 

Akkordudvalg / Jesper Porup Fallesen  

Der har ikke været afholdt møder. 

 

8 Orientering fra organisator / indsats på arbejdspladser: 

Jesper orienterer om hans indsats. Det er forsat en stor udfordring at opkræve kontingent for vore 

udenlandsmedlemmer. Besøger jævnlig Apple byggepladsen. Yder en målrette indsats for at få 

valgt tillidsrepræsentant hos ISS – på Siemens  

 

9 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

• Bent, oplyste der har været afholdt et temamøde i Thisted med ca. 30 deltager. 

• Tillidsrepræsentanten ved Vest forsyningen har trukket sig. 

• Der er stiftet en lærlinge klub hos El-Con 

• Vi deltager nu igen ved svendeprøve afslutningen på DJH i Hadsten. 

 

Bordet rundt 

Ingen ting. 

 

10 Eventuelt 

Brian oplyste at afdelingen ikke deltog, men havde sendt en penge gave in forbindelse med DEF 

København 125 jubilæumsreception. 

 

Kommende møder Planlagt afdelingsmøder 

• 22. november 2018 - afdelingsgeneralforsamling.  

• 27. november 2018 - bestyrelsesmøde. 


