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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 6 – 2019 

 

Torsdag den 19. september 2019 kl. 15.00 - 18.00, Tronholmen 9, 

Randers 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Anders Granzow Larsen, Karup – AGL fra Kl. 15.20 

Bent Gasberg, Thisted - BGA 

Brian Poulsen Jensen, Viborg - BPJ 

Jesper O. Christensen, Viborg - JOC 

Jesper Porup, Viborg – JPO  

Jørn Sand Tofting, Lemvig – JST – dirigent  

Mikkel Eriksen, Rødkærsbro - MER 

Peter Jensen, Spentrup - PRJ 

Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 

Steffen P. Andreasen, Spentrup - SPA 

Thomas Hellerup, Viborg - TSH 

Knud Egon Poulsen, Herning - KEP - referent. 

 

Tilforordnet 

Kim Simonsen, Herning – KES.  

Afbud: 

Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL  
 
 
Fraværende: 
Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian Poulsen Jensen bød velkommen og oplyste at de to faglige bilagskontrollanter var 

inviteret med til bestyrelsesmødet, men var forhindret. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 29. august 2019 

Blev godkendt. 

 

3. Orientering v/formand & kontor 

• Micheel har scannet afdelingens gamle faglige sager. 

• Det planlagte netværksmøde for tillidsrepræsentanter den 7. september 2019 blev aflyst. I 

stedet afholder kontoret netværksmøderne som fyraftensmøde på kontoret i Randers og 

Holstebro. 

• Der er tilmeldt 27 Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra vores afdeling til 

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

• Forslag til vores nye afdelingsfane vil snarest blive bestilt. 

• Arbejdsmedicinsklinik i Herning og Forbundet har planlagt en landsdækkende 

spørgeskemaundersøgelse der skal afdække følger efter el ulykker. I alt deltager 2.676 

medlemmer fra vores afdeling. 

• Forbundet indleder lønstatistikindsamling den 23. september 2019. 
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HB 6/2019 25. & 26. september 2019. 

• Forbundsudvalgene skal præsentere deres arbejde. 

• Lærlingekontingent inkl. fritidsforsikring skal drøftes. 

• OK 2020 hovedkrav skal udtages. 

• Godkende kommissorie for forbundsindsatsen imod socialdumping. 

• Skal beslutte hvor DEF kongres i 2022 skal afholdes. 

• 1. Behandling af forbunds budget 2020. 

• Drøfte forslag om at indføre en heltidsulykke forsikring. 

 

EAK HB 2/2019 

• Der skal afholdes en ekstraordinær A-kasse HB- møde for at drøfte en a-kasse fusion, 

imellem Malerne, Blik og Rør, Dansk El-Forbund, Artisterne og Fiskerne. 

• Debat om fordele og ulemper ved en fusion. 

 

4. Opfølgning på tidligere beslutninger: 

• Bil / Biler, drøftelse. 

• Brian gennemgik en analyse af afdelingens kørselsforbrug, til en samlet netto udgift på kr. 

226.661,35 i 2018 svarende til ca. kr. 19.000 – pr. måned. 

• Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at leje eller privatleasing af biler contra kørsel 

i egen bil ved kørsel i arbejdstiden. 

• Bestyrelsen besluttede at afdelingens valgte / ansatte forsat skal benytte egnen bil i 

forbindelse med kørsel i arbejdstiden. 

 

5. Økonomi 

5.1 Økonomisk oversigt / kontoplan.  

PRJ gennemgik oversigten. 

 

5.2 Afdelingsbudget forslag 

PRJ gennemgik 1. udkast til afdelingens budget for 2020. 

Bestyrelsen indstiller budgetforslaget for 2020 til vedtagelse på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen indstiller en uændret afdelingskontoret på kr. 195,00 pr. medlem pr. år til vedtagelse 

på generalforsamlingen. 

 

5.2 Medlemstal v/Brian 

Udvikling af antal TR / AMR er uændret siden sidste bestyrelsesmøde. 

 

6. Sager til beslutning 

BPJ, ønskede at flytte afdelingsbestyrelsesmødet den 28. november 2019. 

Bestyrelsen besluttede at flytte bestyrelsesmøde til afholdelses den onsdag 27. november 2019 kl. 

15.00 i Randers. 

 

 

7. Generalforsamling den 23. november 2019 
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De opstillede bestyrelsesmedlemmer Thomas, Bent, Jesper, Dennis, Brian og Knud Egon, 

meddelte de genopstiller til en ny valgperiode. 

 

8. Formål -Strategi - Handling 

Aktiviteter 2019 – 2021.  

Der er planlagt 4 tekniske fyraftensmøder, 2 brokkemøder og 6 område møder i vinterhalvåret 

2019/2020. 

  

9. Orientering fra nedsatte udvalg 

Lærlinge & ungdomsudvalg. 

Lærlingene har været afholdt et formøde vedr. årsmødet. 

Mikkel oplyste han opstiller som landslærlingeformand på årsmødet. 

 

Spørgsmål til udsendte notater, fra de øvrige faste udvalg. 

Bent oplyste han deltag i frontløber i arbejdsmiljø konference. 

 

10. Orientering fra organisator / indsats på arbejdspladser 

Jesper & Kim orienterer om deres organiseringsindsats. 

Kim oplyste han havde været bisidder ved lokalforhandlinger i et par virksomheder. 

 

11. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

Ingen ting. 

 

12. Orienterer fra afdelingens repræsentanter ved det årlige Pension Danmark - 

Tillidsmandsforum v/Mogens Brandt & Thomas Hellerup.  

De orienterede om emnerne der blev drøftet på mødet. 

 

13. Eventuelt 

Ingen ting. 

 

Planlagt afdelingsmøder 

• Torsdag den 24. oktober 2019 – Randers. 

• Torsdag den 6. november 2019 – Holstebro. 

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

• Onsdag den 27. november 2019 – Randers. 


