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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 5 – 2019 

 

Torsdag den 29. august 2019 kl. 15.00-18.00, Banetoften 54, Holstebro 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Anders Granzow Larsen, Karup – AGL  
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 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 
Steffen P. Andreasen, Spentrup - SPA 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP - referent. 
 

Tilforordnet 

Kim Simonsen, Herning – KES  

Afbud: 

Bent Gasberg, Thisted - BGA 
Thomas Hellerup, Viborg - TSH 
 
 
Fraværende: 
Ingen. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian Poulsen Jensen bød velkommen. 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 2. maj 2019 

Blev godkendt. 

 

3 Orientering v/formand & kontor 

• På kontoret i Holstebro er Michell i 3 månedens jobafklaring, hvor hun udfører 

arkiveringsopgaver. 

• De ansatte og valgte har den 26. – 27. august 2019 deltaget i forbunds Kick-off konference 

i Vingsted. 

• Vi afholder et Tillids- og Arbejdsmiljø netværkslørdag 7. september 2019. 

• DEF region Nord- og Midtjylland afholder en Tillids- og Arbejdsmiljø 

repræsentantkonference den 4. – 5. oktober 2019 på Langsøhus. 

• Der har været afholdt en HB drift møde den 28.august 2019. 

• Kontoret er ved at besøge og uddele de sidste tillids- arbejdsmiljømapper, efterfølgende vil 

vi løbende de valgte tillidsrepræsentanter via telefon. 

• Formand og kassereren er ved at udarbejde udkast til afdelingsbudget 2020. 

 

Debat. 

• Kontoret opfordres til at kontakte vore tillidsrepræsentanter og opfordre dem til at deltage i 

de planlagte møder. 
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• Kontoret har haft IT udfordringer i forbindelse med omlægning til en ny server. HB efterlyser 

en revideret IT plan. 

• Bestyrelsen opfordres til at tilmelde sig de planlagte netværksmøder. 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

Bil / Biler Udsættes til mødet i september.) 

 

5.1 Økonomisk oversigt /driftsregnskab v/PRJ 

Den udsendt driftsregnskab blev gennemgået og uddybet. 

Bestyrelsen tog de orienteringen til efterretning. 

 

5.2 Medlemstal v/BPJ 

Den samlede medlemstal er svag stigende. 

Bestyrelsen drøftede de mange udfordringer med at tiltrække flere lærlinge til el-faget. 

 

Udvikling i antallet af TR / AMR. 

Uændret - 76 tillids- og 67 arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

6 Beslutninger 

 

6.1 Støtte til Frivilligt projekt i Rumænien 

Afdelingen har modtaget en ansøgning fra to elektriker, der via Active Caring, skal deltage i et 

frivillig hjælpeprojekt. Hvor de skal medvirke til at færdiggøre elinstallationer i et nybygget 

læringscenter i det nordøstlige Rumænien.  

Bestyrelsen drøftede og bevilgende kr. 3.760,00. 

 

6.2 Forslag om at afholde en lokal ”M0” kursus 

For by klub bestyrelser med tabt arbejdsfortjeneste. 

Bestyrelsen drøftede og bevilgede max. kr. 17.250,00. 

 

7 Generalforsamling 23. november 2019 

Som bekendt afholder vi vores næste afdelingsgeneralforsamling på Energimuseet v/Tange. 

BPJ, oplyste hvem i bestyrelsen der jf. vore vedtægterne er på valg og senest ved næste 

bestyrelsesmøde skal meddele om de ønsker at modtage genvalg. 

 

8 Formål -Strategi - Handling 

BPJ, foreslog at vi planlægger medlemsaktiviteter jf. den kongresbesluttede Formål, Strategi og 

Handlingsplan. 

Bestyrelsen drøfte afdelingsaktiviteter i 2020. 

Forslag om at afdelingen afholder en række områdemøder med en gennemgående temaer, f.eks. 

Arbejdsmarkedspension, Den nye Ferielov og fremtidige AMU kurser. 

Forslag om afdelingen afholder møder med emnet, ”Forstå din overenskomst. 

Forslag om afdelingen afholder møder om KNX og NICO systemet. 
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9 Orientering fra nedsatte udvalg 

Lærlinge & ungdomsudvalg  

• I samarbejde med Nordjylland arrangeres der en rundvisning på Viborg kraftvarmeværk.  

• Der afholdes en regionalforberedelsesweekend primo september 2019. 

• Årsmøde for lærlinge den 25. – 27. oktober 2019, under temaet ”Ingen sejre uden kamp”. 

• Er ved at forberede et ekstraordinær indsat på erhvervsskolerne. 

 

9.1 De øvrige udsendte notater fra de øvrige faste udvalg 

Taget til efterretning. 

 

10 Orientering fra organisator / indsats på arbejdspladser: 

JPO og KES orienterer om organiseringsindsatsen. 

Der gennemført en række byggepladsbesøg i Randers området. 

Forslag om der afholdes flere akkord fyraftensmøde. 

Jævnlige besøg på byggepladsen Gødstrup hospital. 

De nybyggede serverbygningerne på Appel-byggepladsen i Tjele er snart færdigbygget. 

Oplever jævnlig fejl i medlemmers lønsedler. 

 

11 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

Bordet rundt. 

JST, oplyste at Cheminovas amerikanske ejer roser den dansk arbejdsmarked i forhold til 

udlandet. 

 

12 Eventuelt  

Der har i el-afdelingen på DJH været en del udfordringer men som er løst nu. 

 

Planlagt afdelingsmøder 

• Torsdag den 19. september 2019 – Reserveret. 

• Torsdag den 24. oktober 2019 – Randers. 

• Torsdag den 6. november 2019 – Holstebro. 

• Lørdag den 23. november 2019 – Generalforsamling på Energimuseret v/ Tange. 

• Torsdag den 28. november 2019 – Randers. 


