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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 4 – 2019 

 

Torsdag den 2. maj 2019 kl. 15.00-18.00, Tronholmen 9, Randers SØ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

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

Jesper Porup, Viborg – JPO -  

Jørn Sand Tofting, Lemvig - JST 
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro - MER - fra kl. 15.15  
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 
Steffen P. Andreasen, Spentrup - SPA 
Thommas Hellerup, Viborg - TSH 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP - referent. 

Tilforordnet 

Kim Simonsen, Herning – KES  

 

Afbud: 

Ingen  
 
Fraværende: 
Ingen. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian Poulsen Jensen bød velkommen 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 5. marts 2019 

KES, oplyste at afdelingen og forbundets Hjemme- og Facebooksiden skal betragtes som den 

samme juridisk enhed når det gælder Persondatalovgivning (GDPR). 

Referatet blev godkendt. 

 

JST, oplyste at forbundets driftsregnskab viser et underskud. 

 

3.1 Orientering v/formand & kontor 

Formanden har gennemført individuelle samtaler med afdelingsbestyrelsen. 

Der er planlagt endnu en fyraftensmøde om de nye el-standarder med Dansk Energi. 

Der er blevet afholdt en del 1. maj arrangementer i forskellige afdelingsbyer. 

Kontoret har en del faglige sager under behandling. 

• HB møde den 8. maj 2019. 

• Har efterlyst nye retningslinjer forbundsudvalgene. 

• Samarbejde / fusion – Bygge Fagenes A-kasse (BFA) Blik og Rør, Malerne og Dansk El-

Forbund. Vi ønsker at fusionen bliver til fordel og billige for medlemmerne. 

HB skal drøfte og beslutte om fusionsforhandlingerne skal forsætte, efterfølgende skal det 

besluttes på en repræsentantskabsmøde, gældende fra den 1. januar 2021.  

Bestyrelsen er tilfreds med den nuværende gennemgang af særlige emner der skal behandles 

på HB møder. 
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3.2 Svendeprøvegaver 

De nuværende afdelings svendeprøvegaver varier imellem kr. 100,00 – 300,00 pr. elev. Der er 

flere afdelinger der ønske der i fremtiden uddeles ens gaver til el-svendeprøveelever. Bestyrelsen 

støtter, at det bliver den samme gaver der skal gives til alle el-lærlinge der består svendeprøven, 

ikke mindst fordi der er lærlinge fra Jylland – Fyn på DJH.  

Der er endvidere stillet forslag om at indføre en ny tradition på erhvervsskolerne, så vi give en 

erkendelighed til den dygtigste og mest innovative svendeprøveelev, som der er tradition for på 

erhvervsakademierne. 

 

3.3 Virtuelt akademi 

Forbundet er ved at undersøge om der er behov yderlige undervisningstilbud evt. som 

video/virtuelle undervisning. 

 

3.4 Lærlingekontingent 

Forbundet ønsker at forenkle lærlingekontingent strukturen med flere ens kontingentsatser. 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger: 

Bestyrelsen drøftede fordel og ulemper ved brug af privatbiler kontra leje af biler til 

afdelingsansatte. Der vil blive udarbejdet et oversigt, så vi kan sammenligne priserne. 

Endelig beslutning udsat til næste møde. 

 

5 Økonomi 

 

5.1 Budgetoversigt  

PRJ, gennemgik og uddybede det udsendte kvartaltsregnskab for 2019. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

5.2 Årsregnskab 2018 

PRJ, gennemgik årsregnskabet, der viser en resultat på kr. 125.063,00. 

Bilagskontrollanterne var inviteret til bestyrelsesmøde men var ikke tilstede. 

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet skal underskrives elektronisk. 

 

5.3 Medlemstal v/Brian 

• Opgørelsen viser en lille medlemsfremgang.  

• Udvikling TR / AMR er uændret. 

 

6 Sager til beslutning 

6.1 Debatten forsat fra den 5. marts 2019, om at dele af afdelingens frie midler der i dag står på en 

formue Flex bankkonto, flyttes til en formue Invest aftale. 

Bestyrelsen drøftede afdelingens investeringspolitik, her blev der stillet forslag om at undersøge 

om det er mulig at investere via Dansk El-Forbund. 

Endelig beslutning udsat til næste møde. 
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7 Orientering fra nedsatte udvalg: 

MER, oplyste at Lærlinge & ungdomsudvalget har planlagt 6 lærlinge fyraftensmøder de 

kommende måned.  

Afdelingen er ansvarlig for afholdelse af årsmøde forberedelse weekend i september 2019. 

 

8 Orientering fra organisator / indsats på arbejdspladser 

JPO og KES, orienterer om afdelingens indsats for at få valgt flere Arbejdsmiljø og 

tillidsrepræsentanter. 

Kontoret gennemfører mange løntjek, der i flere tilfælde viser at lærlinge ikke får den korrekte løn, 

fritvalgs opsparing, og overtidssatser. 

Det store Appel byggeri i Tjele er midlertidig blevet lukket. 

 

9 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

• MER, har deltaget i organiseringsudvalget og drøftet hvordan vi skal sikre 

ungdomsorganisering. 

• LO Nordvestjylland har afholdt repræsentantskabsmøde. 

• Mads Anders CO har besøgt FMC Corporation på Rørland – (Cheminova). 

• Der har i periode været store udfordringer på DJH i Hadsten.  

• Der er afholdt en fyraftensmøde og generalforsamling i byklub Thisted. 

 

10 Eventuelt  

Der bør forsat sættes fokus på vores arbejdsmiljø. 

Kontoret har oprettet en afdelings-Facebook-side. 

Vi afventer endelig udsmykningsforslag til vores nye afdelingsfane. 

 

 

Planlagt afdelingsmøder 

• Torsdag den 20. juni 2019 – Reserveret, men blive måske aflyst. 

• Torsdag den 29. august 2019 – Holstebro. 

• Torsdag den 19. september 2019 – Reserveret. men blive måske aflyst. 

• Torsdag den 24. oktober 2019 – Randers.  

• Torsdag den 14. november 2019 – Holstebro. 

• Lørdag den 23. november 2019 - Generalforsamling. 

• Torsdag den 28. november 2019 – Randers. 


