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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 2 – 2020 
 

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 15.00 - 17.30, Tronholmen 9, Randers 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Bent Gasberg, Thisted - BGA 
Brian Poulsen Jensen, Viborg - BPJ 
Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL  
Jesper O. Christensen, Viborg - JOC 
Jesper Porup, Viborg - JPO  
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro – MER 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Thomas Hellerup, Viborg – TSH 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP - referent 
 
Tilforordnet 
Kim Simonsen, Herning - KES  

Afbud: 
Anders Granzow Larsen, Karup - AGL  
Jørn Sand Tofting, Lemvig - JST – 1. dirigent 
Rasmus Møllenberg, Randers – RAM - 2. dirigent 
Steffen P. Andreasen, Spentrup – SPA  
 
 
Fraværende: 
Ingen. 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

Velkomst ved Brian Poulsen Jensen, BPJ 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 27. november 2019 

Blev godkendt. 

 

3 Orientering v/ formand & kontor 

Dansk El-Forbund har afholdt en fagsekretærkonference primo januar 2020. 

Det er besluttet at afdelingen i uge 10- 11 og 12 skal mødes med GF1 klasserne på de fem 

erhvervsskoler i afdelingens område. 

Dansk El-Forbund afholder topmøde for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter den 10. og 11. 

september 2020. 

BPJ, gav en grundig orienterede om emnerne der skal behandles på det kommende HB-møde den 

29. januar og drift HB-møde den 30. januar 2020. 

Debat om Dansk El-Forbund medlems kommunikation via ”Mit DEF”. 

Forbundet søger seks afdelingsmedlemmer, der skal teste et nyt virtuel el kursusplatform. 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger: 

Afdelingens formue er indestående i Arbejdernes Landsbank (AL). 

Formandskabet har siden vores sidste bestyrelsesmøde mødes med AL, for at drøfte afdelingens 

formueanbringelse. 

Forslag om at afdelingens formue fordeles på vore eksistere bankkontoer i AL, så vi kan undgå en 

negativ forrentning. 

Enstemmigt vedtaget. 
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5 Økonomi v/PRJ 

 

• Afdelingens økonomisk oversigt for 4. kvartal 2019 blev gennemgået og uddybende 

bemærkninger til enkelt punkter. 

• Der blev uddelte en ajourført afdelingsformueoversigt. 

• Årsregnskabet forventes fremlagt ved vores næste bestyrelsesmøde. 

• Kontoret har konstateret fejl i de valgte og muligvis ansattes pensionsberegning, formanden 

meddelte at vi sammen med revisor og lønservice bureau, vil få lavet en gennemgang af 

hvordan fejlen er opstået samt få beregnet hvor meget der er tale om, en regulering vil kunne 

gå 5 år tilbage. Undersøgelse og beregning påbegyndes først efter at årsregnskabet 2019 er 

afsluttet.  

• Den månedlige medlemsoversigt viser der er 2.260 betalende medlemmer. 

• Bestyrelsen underskrev afdelingens Revisionsprotokol til og med bilag nr. 854 pr den 15. 

oktober 2019. 

 

6. Sager til beslutning 

 

• Regulering af bilag nr. 1 til Afdelingsvedtægterne § 9 ”Løn og tabt arbejdsfortjeneste mv.” 

Bestyrelsen godkendte reguleringen pr. 1. januar 2020 enstemmigt. 

 

• Arbejdernetværket ansøger om et tilskud på kr. 2.000,00. 

Et flertal af bestyrelsen godkendte ansøgningen. 

 

• Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og Alternativet i Viborg ansøger, om en tilskud til fejring af 

”Kvindernes inertnationale kampdag den 8. marts 2020. 

Bestyrelsen afviste ansøgningen. 

 

• Bestyrelsen ønsker der afsættes et beløb til ansøgninger i afdelingsbudgettet. 

 

7 Orientering fra nedsatte udvalg 

Lærlinge & ungdomsudvalg v/MER 

• Der er blevet afholdt fire lærlingebowlingarrangementer med ca. 60 deltager.  

• Der har været afholdt en lærlinge afdelingsplanlægningsmøde med 16 deltager. 

• Der har været afholdt en lærlingelandsmøde, hvor tidligere lærlinge også deltog. 

 

Øvrige faste udvalg 

Miljøudvalget 

• BGA, har deltaget i et Ad-Hoc udvalgsmøde for at drøfte de valgte AMR kompetencer. 

 

Uddannelsesudvalget 

• PRJ, har deltaget i et Uddannelsesvejledningsmøde, for at drøfte vores uddannelses vejledning. 
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8 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

BGA, oplyste at Thisted by-klub har afholdt et medlemsbesøg på Thisted Bryghus. 

 

9 Eventuelt 

Forslag om at vi på den vores bestyrelsesmøde drøfter hvordan vi sikre den nye afdelingsfane 

bliver brugt i hele afdelingen. 

BPJ, oplyste at forbundsledelsen deltager i vores bestyrelsesmøde den 4. marts 2020. 

 

Planlagte afdelingsbestyrelsesmøder og generalforsamling i 2020 

• Onsdag den 4. marts i Holstebro - forud for HB møde. 

• Mandag den 18. maj i Randers - forud for HB møde. 

• Onsdag den 19. august i Holstebro. 

• Torsdag den 17. september i Randers - forud for HB møde. 

• Mandag den 19. oktober i Holstebro – forud for budget og generalforsamlingsindstillinger. 

• Onsdag den 11. november i Randers - forud for HB møde og generalforsamlingsforslag. 

• Lørdag den 21. november - Generalforsamling. 

• Torsdag den 3. december i Holstebro – Konstruering efter generalforsamling. 


