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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 8 – 2019 

 

Onsdag 6. november 2019 kl. 15.00 - 18.00, Banetoften 54, Holstebro 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
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 - dirigent 

Mikkel Eriksen, Rødkærsbro – MER 

Peter Jensen, Spentrup - PRJ 

Steffen P. Andreasen, Spentrup – SPA 

Knud Egon Poulsen, Herning - KEP - referent 

 

Tilforordnet 

Kim Simonsen, Herning – KES  

Afbud: 

Anders Granzow Larsen, Karup – AGL  

Rasmus Møllenberg, Randers - RAM 

Thomas Hellerup, Viborg – TSH 

 
 
Fraværende: 
Ingen. 
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Velkomst ved Brian Poulsen Jensen - BPJ 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 24. oktober 2019 

Blev godkendt. 

 

3. Orientering v/formand & kontor 

• Der er travlhed på kontoret, der har været flere opgave kollisioner forbund/afdeling. 

• Kontoret er næste igennem at besøge de valgte tillids- arbejdsmiljørepræsentanter. 

• Vi har inviteret de arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i landskonferencen. 

• Der er et par sager i mod virksomheder der ikke er overenskomst dækket. 

• Dagligledelse i forbundet vil gerne besøge vores afdeling i marts/april 2020. 

• Vi afventer den årlige forbundsmødeplan for 2020. 

 

EAK HB møde 4. november 2019 

Vore betænkeligheder til sammenlægningsbudget blev drøftet, men det var enig om HB indstiller til 

stiftelsen af en ny a-kasse. 

Forbundet har indkaldt til en sammenlægnings delegeretmøde den 10. december 2019. 

 

HB 13. november 2019 

Væsentlige møde emner: 

• Budget 2020, forslag om at hæve forbundskontingent med kr. 5,00 medlem/måned. 

• Forslag om udvide Kommunikationsafdelingen. 
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• Forbundets heltidsulykkesforsikringen skal drøftes og præsenteres for medlemmerne via 

”Mit DEF” og bliver gældende fra 1. januar 2020, til kr. 10.00 pr medlem / måned. 

• Forbundet afholder tillidsrepræsentant ”Topmøde” den 10. – 11. september 2020. 

• Forslag om at gennemføre en forbundsmedlems tilfredshed undersøgelse foråret 2020. 

• Flere mener der er en manglende forbundsstyring af de mange kampagner der 

gennemføres samtidig.  

 

EAK afdelingsgeneralforsamling 

Dansk El-Forbund Midtjylland afholder EAK afdelingsgeneralforsamling den 3. december 2019 kl. 

17.00 på kontoret i Holstebro. 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

Ingen ting. 

 

5 Økonomi 

 

5.1 Økonomisk oversigt - PRJ  

Er udsendt til bestyrelsen. 

Der er oprettet en afdelingskonto til boder i forbindelse med faglige sager. 

 

PRJ oplyste at afdelingens to faglige bilagskontrollanter den 24. oktober 2019 gennemgik 

afdelingens bilag og bogføringsjournal – uden bemærkninger. 

Dog anbefalede de faglige bilagskontrollanter at morgenbrød og smør til byggepladsbesøg 

indkøbes anderledes. Endvidere anbefalede de at kørsel i egen bil til forbundsmøder vurderes. 

 

5.2 Medlemstal – BPJ og BPJ 

BPJ oplyste at der var valgt yderlig en  tillids- og en arbejdsmiljørepræsentant. 

Der har været en mindre medlemstilbagegang den sidste måned. 

 

Bestyrelsen havde en længere debat om medlemsfordele, fremfor overflytning til Det Faglige hus 

og Krifa.  

 

6 Sager til beslutning 

Ingen ting. 

 

7 Afdelingsgeneralforsamling 23. november 2019 

Der er endnu ikke indkommet forslag der skal behandles på generalforsamlingen. 

 

8 Formål -Strategi - Handling 

Aktiviteter 2019 – 2021.  

 

Følger efter El-Ulykker – Kampagne 

KES, oplyste der er 2.500 medlemmer i vores afdelingen og ca. 25% er tilmeldt undersøgelsen. 
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Kampagne – Lønstatistik 

JPO, oplyste at den gennemsnitlige afdelingstimeløn den 1. oktober 2019 er kr. 198,01 pr. time, 

der er en gennemsnitlig stigning på kr. 4,93 pr. time de sidste 12 månederne. 

 

Kursus ”M0” 

PRJ, oplyste der er tilmeldt 16 By klub bestyrelsesmedlemmer til M0 kurset, der afholdes den 14. 

november 2019.  

 

9 Orientering fra udvalg 

Lærlinge & ungdomsudvalg  

MER, oplyste han ikke blev valgt som ny lærlinge landsformand på årsmødet. 

Der blev vedtaget en spændende aktivitetsplan på årsmødet. 

Der var flere DEF afdelinger der ikke var repræsenteret på årsmødet. 

 

MER, gav tilsagn om at bruge flere kræfter på ungdomsarbejder lokalt, de er således ved at 

planlægge en del ungdomsaktiviteter i januar – februar 2020. 

 

BGA, orienterede om aktiviteter og kampagner i 2020, der er planlagt i forbundets 

arbejdsmiljøudvalg. 

 

10 Orientering fra organisatoren om arbejdspladsindsats  

JPO og KES, orienterer om forskellige afdelingsaktiviteter, virksomhedsfyraftensmøder og 

indsatsen for at indgå overenskomster med uorganiserede virksomheder. 

 

11 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

Ingen ting. 

 

12 Eventuelt 

Ingen ting. 

 

Efter bestyrelsesmødet mødes bestyrelsen med to medlemmer, afdelingen havde været 

medsponsor i forbindelse med deres frivilligarbejde ved en læringscenter i det nordøstlige 

Rumænien. 

 

Planlagt afdelingsmøder i 2019 

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

• Onsdag den 27. november 2019 – Bestyrelsesmøde i Randers. 


