
Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2018, Holstebro. 
 

Deltagere: Afbud: 

Bent Gasberg, Thisted Jørn Sand Tofting, Lemvig 

Dennis Aldahl, Løgstrup Peter Rosendal Jensen, Spentrup 

Jesper O. Christensen, Viborg Knud Egon Poulsen, Herning 

Jesper Porup, Viborg Rasmus Møllenberg, Randers 

Mikkel Eriksen, Rødkærsbro Steffen P. Andreasen, Spentrup 

Thomas Hellerup, Viborg 

Anders Granzow Larsen, Karup Tilforordnet: 

Brian Poulsen Jensen, Viborg Kim Simonsen, Herning 

 

 

Brian Poulsen Jensen bød velkommen. 

Jesper Porup er valgt som referent 

Kim Simonsen er valg som dirigent. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden er godkendt 

 

2. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 24. januar 2019 

• Referatet er godkendt 

 

5. Orientering v/formand & kontor 

• Der orienteres omkring lønkampagnen. 

• Der er planlagt og delvis afholdt 5 møder i afdelingen. 

• Der nævnes at møderne ikke har været indkaldt klart og tydeligt i den 

udsendte mail. 

• Der indbydes til 3 fyraftensmøder med de nye el standarder. Møderne afholdes 3 andre 

steder i afdelingen, end hvor vi normalvis afholder møder. Møderne afholdes i Maj måned. 

• Tirs. 23. april i Hobro kl. 17.00 

• Tor. 25. april i Vildsund kl. 17.00 

• Tirs. 7. maj i Videbæk kl. 17.00 

• Kim er kommet godt i gang på kontoret.  

• Formanden har indbudt alle på kontoret til en MU-samtale, samtalerne er delvis afholdt. 

• Senere vil alle repræsentanter fra bestyrelsen blive indbudt til en 1:1 samtale med 

formanden. 

• Bestyrelseskonference er indbudt af forbundet og afholdes 13. – 14. Maj 2019. 



 

• HB møde 13. – 14. marts 

• Der skal fremlægges hvad udvalgene skal arbejde med det næste års tid. 

• Regnskaber. Vi kommer ud med et underskud på 2.600.000. Regnskabsansvarlige 

betragter regnskabet som tilfredsstillende. 

• Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

• Samlet set er der ret stort overskud grundet salget af alca aktier. 

• Møde afholdes i elfagets A-kasse mhb. på regnskaber. 

• Der vil blive udarbejdet en indstilling til HB senest til April, mhb. på 

sammenlægning af A-kasserne. 

• Der skal laves en bevilling til fremmelse af elektrikernes mærkesager i forbindelse 

med folketingsvalg. 

• Der skal besluttes hvor TR topmødet skal afholdes i 2020. 

• Dataforordning skal drøftes om alle afdelingerne og forbundet skal betragtes som 

en enhed. I forhold til forpligtigelser og ansvar. 

• Der vil blive en ændring i forhold til de data der udleveres til by klubberne i 

afdelingen. 

• Afdelingen kan håndtere udsendelserne. 

• Der nikkes til forslaget. 

• Bestyrelsen instrueres i at destruere de personfølsomme data, de 

måtte have liggende i by klubberne. 

• Der stilles spørgsmål til hvorfor HB mødet afholdes på hotel 

• Mødet afholdes med overnatning, som et 2 dages møde. 

• En tanke er også at HB skal bevæge sig rundt i landet, så alt ikke afholdes i 

København. 

• Ungdommen deltager ikke i driftsmøderne og ungdommen gør opmærksom på at 

de ikke ønsker at der kan drøftes noget som ungdommen skulle have indflydelse 

på. 

• HB er helt i samme tråd som ungdommen. 

• Det er enighed om at den udsendte fil med HB information, har en god form og vi 

forsætter med denne måde. 

 

6. Opfølgning på tidligere beslutninger: 

• Forslag til Fane 

• 27.000 + moms koster en ny broderet fane, inkl. ny stang. 

• Der må gerne broderes flere detaljer på fanen, end det fremsendte forslag. 

• Der stilles forslag om at afdelingen indkøber 2 stk. faner. Forslaget afstemmes og 

afstemmes med stemmelighed. Forslaget bortfalder. 

• Der stilles forslag om at afdelingen indkøber 1 stk. Fane. Forslaget er enstemmigt 

vedtaget. 

 



7. Økonomi 

• Økonomisk oversigt v/Peter Rosendahl (kontoplan) 

• Kontooversigt er fremsendt med bilagene. 

• Bilagskontrollanter inviteres med til næste bestyrelsesmøde. 

• Fremadrettet skal bilag godkendes med nem ID af bestyrelsen, i stedet for den 

sædvanlige papirform. 

• Der fremlægges kvartaltsregnskab for 2019 og årsregnskab for 2018 næste gang. 

• Medlemstal v/Brian 

• Medlemstallene viser ca. det samme som ved sidste fremlægges. 

• Udvikling TR / AMR. 

• AMR er udvidet med 1 stk. siden sidst. 

• Der er en igangværende moduluddannelse for tillidsvalgte på langsøhus. 

Afdelingen er repræsenteret med ca. 2/3 af holdet. 

 

8. Sager til beslutning 

• Investering af frie midler, debat og evt. beslutning 

• Der besluttes at vi udsætter beslutningen til næste møde, hvor der er flere med fra 

bestyrelsen, samt økonomi ansvarlig, men emnet drøftes. 

• Der oplyses vi skal være opmærksom på feriepengeforpligtigelser i forbindelse med 

ny ferielov. Der indstilles vi træffer beslutning på næste bestyrelsesmøde, hvordan 

vi håndterer disse forpligtigelser. 

• Beregning på biler er udført, beregning fremlægges, samt drøftes næste gang, da 

forslagsstiller ikke er tilstede under dette møde. 

 

• Generalforsamling 23. november 2019 

• Forslag omkring afholdelse på energimuseet en lørdag, hvor familien kan 

medbringes. 

• Tilbud er fremsendt som bilag 

• Der besluttes at vi afregner for drikkevarer efter forbrug. 

• Der vedtages enstemmigt at vi afholder arrangementet som fremlagt og 

tilbudt, på trods af budgetoverskridelse. 

 

9. Orientering fra nedsatte udvalg: 

• Lærlinge & ungdomsudvalg 

• I gang med at arbejde på flere udtalelser i forbindelse med folketingsvalget. 

• Der opfordres til at vi udbreder budskabet omkring den kommende bustur til 

Hannover industrimesse. 

• Afdelingen vil efterfølgende lave et facebook opslag med arrangementet. 

• Ungdommen deltager med optil 7 personer til Folkemødet på Bornholm i uge 24. 

• Arbejder med at opstarte ungdomsnetværk i hovedorganisationen FH. 



• Der har været afholdt et officielt møde d. 28. februar, med henblik på 

opstart. 

• Ungdommen arbejder med forslag til OK forhandlinger 2020. 

• EVT. Spørgsmål til udsendte notater, fra de øvrige faste udvalg 

• Ingen anmærkninger. 

 

10. Orientering fra organisator / indsats på arbejdspladser: 

• Orientering omkring byggepladsbesøg 

• Orientering omkring 2 afsluttede faglige sager som er løftet på baggrund af social dumping. 

• Orientering omkring kollega der har fået en pæn erstatning i forhold til 

erstatningsansvarssagen. 

• Der drøftes om afdelingen skal udbrede vores sager til almen viden, anonymiseret. 

• Besøg hos AMR & TR. Der er besøgt en del i det vestjyske. 

 

11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

• Den nye facebookside fungerer rigtig godt. 

• Det er vigtigt at vi lægger alle mødeindkaldelser op fremtidigset på facebook, når vi 

er begyndt med denne informationskilde. 

• Der afholdes spisning for 25 og 50 års jubilarer i Thisted byklub 6. marts 2019. 

• Thisted byklub afholder generalforsamling 4. april 2019. 

• Der er gang i lønforhandlingerne rundt omkring. Nogle er afsluttet. 

 

12. Evt. 

• Facebook gruppen følger de samme GPDR retningslinjer som forbundet. Retningslinjer er 

placeret på gruppen. 


