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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 6 – 2021 

 

Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 15.00 – 18.00, Randers 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Brian Poulsen Jensen, Viborg 
Jesper O. Christensen, Viborg 
Jesper Porup Fallesen, Viborg  
Peter Rosendal Jensen, Spentrup 
Thomas Hellerup, Viborg  - 2. dirigent 
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro 
Dennis Aldahl, Løgstrup 
Bent Gasberg, Thisted 
Jonas Brøner Søgaard, Faarup 
Anders Granzow Larsen, Karup 

Afbud: 
Kim Simonsen, Hammerum 
Jørn Sand Tofting, Lemvig - 1. dirigent 
Rasmus Møllenberg, Randers 
Rene Skaarup, Bilagskontrollant 
 
Fraværende: 
 
 
Tilforordnet 

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian bød velkommen. 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferater 

• Referat fra 20. september 2021. 

o Godkendt. 

 

3 Orientering v/formand & kontor 

• Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg på kontoret i Holstebro, hvor der intet var at 

bemærke. Besøget giver en grøn smiley. 

• Der har været afholdt fyraftensmøder i Thisted, Herning og Viborg, hvor der har været 

omkring 90 deltagere, inkl. ledsagere. 

• Der har været indbudt til temamøde i Holstebro, som er aflyst pga. manglende tilmelding. 

• Der er kommende repræsentantskabsmøder i de lokale FH sektioner. 

• Der har været afholdt akkordklubmøde på kontoret i Randers, med 12 deltagere. 

• Vi er godt i gang med indsamling til årets lønstatistik. 

 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

• Intet til punktet. 

 

5 Økonomi 

 

a. Kontooversigt 



 

Dansk El-Forbund 
Midtjylland 

______________________________________________________________________________ 
 
 

 

2 / 5 

 

• Fremvisning af indestående midler. 

 

b. Bogføring 3. kvt. 2021 

• Regnskab for 3. kvartal er gennemgået. 

 

c. Medlemstal pr. 1. september 2021 

• pt. 2.286 betalende svende medlemmer i afdelingen 

• pt. 587 under uddannelse 

• pt. 351 pensionister 

• pt. 24 ledige 

• pt. 75 tillidsrepræsentanter. 

• pt. 61 arbejdsmiljørepræsentanter 

 

d. Revisionsprotokoller 

• Der underskrives revisionsprotokol, fra tidligere møde. 

• Bilagskontrollanterne har været på kontrolbesøg. Revisionsprotokol gennemgået. Og 

underskrevet. 

• Forslag til at protokollerne digitaliseres, fremadrettet. Dette drøftes med 

bilagskontrollanterne. 

 

6 Sager til beslutning 

 

a. Indstilling til valg til generalforsamling. 

 

Formand: Brian Poulsen Jensen modtager genvalg 

Faglig Sekretær: Kim Ellegaard Simonsen modtager valg. 

Bestyrelsesmedlem: Jesper Otkjær modtager genvalg. 

Bestyrelsesmedlem: Anders Granzow modtager genvalg. 

Bestyrelsesmedlem: Bent Gasberg modtager genvalg. 

Bestyrelsesmedlem: Dennis Aldahl modtager genvalg. 

Bestyrelsessuppleant: Brian W. Brændgaard modtager genvalg 

Bestyrelsessuppleant: Aage Christensen modtager genvalg 

Bestyrelsessuppleant: Preben Iversen modtager genvalg 

Bilagskontrollant: Allan Brygger modtager genvalg 

Suppleant for bilagskontrollant: René Staghøj Nielsen modtager genvalg 

  

  Bestyrelsen indstiller alle ovenstående personer. 

 

Kongresdelegerede: 

12 personer delegerede 

8 personer Suppleanter. 
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Der skal udfærdiges et lille skriv, med informationer omkring kongressen, med datoer, sted osv. 

som kan uddeles til potentielle kandidater. 

 

b. Afdelingsbudget 2022 

- Forslag til at ændre ordlyden på konto 44999 fra EDB-drift til IT-drift. 

- 50201 Revision. Der skal undersøges om der kan findes en bedre pris, end den nuværende 

aftale. 

- Vi skal senere have en drøftelse af hvor mange midler, man som faglig organisation, skal 

have stående på bogen og hvad man evt. kan forudse af potentielle ventede / uventede 

udgifter. 

- Debat omkring indstilling til fremtidig budget / kontingentstigning. 

o Bestyrelsen indstiller enstemmigt en kontingentstigning på 5 kr. 

 

 

7 Orientering fra nedsatte udvalg: 

Lærlinge & ungdomsudvalg 

• Afholdt formødeweekend i ungdommen. 

o Der er lavet forslag til handlingsplan til næste år. 

o Der er lavet kongresforslag. 

o Vi har 10 pladser til årsmødet, hvor vi har 11 kandidater. 

 

Evt. spørgsmål til udsendte notater, fra øvrige faste udvalg 

• Debat omkring Videns-portalen. 

 

8 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

• Kritik omkring skolepraktik. Fokus på Mercantec i Viborg. 

• Orientering omkring dødsfald hos B E Installationer. 

 

9 Eventuelt 

 

Planlagte afdelingsbestyrelsesmøder og generalforsamling i 2021 

• Onsdag den 3. november, Holstebro – Bestyrelsesmøde. 

• Torsdag den 18. november, Viborg - Generalforsamling 2021. 

• Torsdag den 2. december, Randers – Konstruering efter generalforsamling. 


