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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 7 – 2019 

 

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 15.00 - 18.00, Tronholmen 9, Randers 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

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 - dirigent 

Mikkel Eriksen, Rødkærsbro – MER 

Peter Jensen, Spentrup - PRJ 

Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 

Thomas Hellerup, Viborg – TSH -  

Steffen P. Andreasen, Spentrup – SPA 

Knud Egon Poulsen, Herning - KEP - referent. 

 

Tilforordnet 

Kim Simonsen, Herning – KES.  

Afbud: 

Jesper O. Christensen, Viborg - JOC 
 
 
Fraværende: 
Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian Poulsen Jensen bød velkommen 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 19. september 2019 

Blev godkendt. 

 

3 Orientering v/formand & kontor 

• Kep havde den 17. oktober 2019 været valgt som fagligsekretær i 25 år i Dansk El-

Forbund. 

• Der var fejl i lønudbetalingerne til tillidsrepræsentanterne der deltog i regionale 

tillidsrepræsentantkonference, vil blive rettet efterfølgende. 

• Forbundets vil i fremtiden være prioritere fremtidige forbunds aktiviteter og kampagner. 

 

EAK og HB møde 4. november 2019  

• Forbundet har ansat Louise Høgh som ny A-kasse sekretariatschef som afløser for Jørgen 

Have Poulsen. Hendes første opgave bliver at forberede sammenlægningen af BF-A og 

EAK gældende fra den 1. januar 2021. 

Afdelingsbestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved en a-kasse sammenlægning og 



 

Dansk El-Forbund 
Midtjylland 

______________________________________________________________________________ 
 

 

2 / 3 

efterlyser valide budgettal inden sammenlægningen. Et flertal af bestyrelsen ønskede at A-

kasse sammenlægningen udsat. Afstemning 10 for– 1 imod – 1 blank. 

• Forbundet har besluttet at afholde sammenlægnings A-kasse delegeretmøde den 10. 

december 2019. Hvor DEF Midtjylland har fem delegerede inkl. HB medlem Brian Poulsen 

Jensen. 

• Afdelingen besluttede at afholde afdelings a-kasse generalforsamling tirsdag den 3. 

december 2019 kl. 17.00. 

• Dansk El-Forbund afventer endelig beslutning om indførelsen af en forbunds 

heltidsulykkesforsikring. 

• Kontoret vil undersøge om det er mulig at støjbegrænse kontoret i Randers. 

• FH afholder den 12. december 2019, en landskonference som afslutning på 

Arbejdsmiljørepræsentantåret. Bestyrelsen godkendte afdelingens merudgifterne i 

forbindelse med landskonference. 

• Kontoret har afholdt et KNX fyraftensmøde i Holstebro. 

• 43 % af vore medlemmer har deltaget i det årlige lønstatistik indsamling. 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

Afdelingen har tidligere støttet to medlemmer der har deltaget i et nybyggeriet af et læringscenter i 

det nordøstlige Rumænien. For at høre om opgaven, inviteret vi de to med til vores næste 

bestyrelsesmøde den 6. november 2019. 

 

5 Økonomi 

 

5.1 Økonomisk oversigt v/ PRJ 

Afdelings regnskab for 3. kvartal blev gennemgået og drøftet. 

PRJ oplyste at afdelingen har kr. 319.000 i kassen fra vundne faglige sager, der således skal 

tilbagebetales til medlemmerne. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Vores revisor havde ingen bemærkninger ved en uanmeldt kasseeftersyn og afstemning den 30. 

september 2019.  

 

5.2 Medlemstal v/Brian 

Der har været en medlems tilbagegang på 10 betalingen medlemmer den sidste måned. 

Der er dags dato valgt 78 TR – 78 og 68 AMR. 

 

6 Sager til beslutning 

TR Sigvald Bruusgaard ansøgte om et sponsorat til cykelløbet Team Rynkeby. 

Bestyrelsen afviste ansøgningen. 

 

Forslag om der trækkes lod om en præmie til et medlem , der i samtlige 26 uger har deltaget i den 

igangværende spørgeskemaundersøgelse ”Følger efter El-ulykker”. 

Bestyrelsen bevilgede kr. 2.500 til konkurrencen. 
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Kontoret bemyndiges til at ansætte en praktikant i 18 timers lønnet arbejde. 

 

7 Generalforsamling 23. november 2019, gennemgang af dokumenter og indstillinger 

 

Bestyrelsen indstiller udkast til dagsorden til godkendelse på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen indstiller udkast til forretningsorden til godkendelse på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen indstiller Steffan Andreasen og Jørn Sand Tofting til valg som dirigenter på 

generalforsamlingen. 

 

Stemmeudvalget vælges på generalforsamlingen.  

 

Bestyrelsen indstiller følgende til genvalg på generalforsamlingen 

• Formand, Brian Poulsen Jensen 

• Fagligsekretær, Knud Egon Poulsen 

• Bestyrelsesmedlem Thomas S. Hellerup 

• Bestyrelsesmedlem Bent Gasberg 

• Bestyrelsesmedlem Jesper O. Christensen 

• Bestyrelsesmedlem Dennis Aldahl 

• Samtlige bestyrelsessuppleanter, Preben Iversen, Aage Christensen og Torben F. 

Vangsgaard er på valg, endvidere kan der stilles personforslag på generalforsamlingen. 

• Som billagskontrollant Allan Brygger  

•  

• og billagskontrollant suppleant  Rene Skaarup 

 

8 Formål -Strategi – Handling Aktiviteter 2019 – 2021  

Det er aftalt at afholde en brokkemøde Skive 26. november 2019  

 

9 Orientering fra nedsatte udvalg 

 

Lærlinge & ungdomsudvalg  

Mikkel orienterede om lærlinge aktiviteter og debatter lokal, regional og lands. 

Der afholdes landslærlinge årsmødet den 25.- 27. oktober 2019. 

Forslag om at lokale lærlinge deltager ved erhvervsskole besøg. 

 

Spørgsmål til udsendte notater, fra de øvrige faste udvalg 

Ingen ting. 

 

10 Orientering fra organisator / indsats på arbejdspladser: Jesper & Kim om deres indsats 

• Afdelingen har deltaget i et LO Herning – Ikast pølsevognsarrangement ved Gødstrup 

hospitalsbyggeriet. 
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• Afdelingens har deltaget i et BAT arbejdsmiljø byggepladsbesøg Holstebro – Struer 

området i uge 43. 

• Kontoret har afholdt et tillidsrepræsentant netværksmøde i Randers og Holstebro, 

deltagerne har også oprettet en Facebook gruppe. 

• Forbundet har afholdt et M1 forbundskurs orienteringsmøde. 

 

11 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

 

• BGA, oplyste han havde deltaget i frontløber arbejdsmiljø uddannelse. 

• CO industri afholder en række OK optakt møder rundt i landet. 

• Forslag om at forbundet afholder en række kurser for afdelings bilagskontrolanger. 

12 Eventuelt 

Ingen ting. 

 

Planlagt afdelingsmøder 

• Torsdag den 6. november 2019 – Holstebro. 

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

• Onsdag den 27. november 2019 – Randers. 


