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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 3 – 2020 

 

Onsdag den 4. marts 2020 kl. 12.30 - 17.30, Banetoften 54, Holstebro  
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Anders Granzow Larsen, Karup - AGL  
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 – 1. dirigent  
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro – MER 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent 
 

Afbud: 
Rasmus Møllenberg, Randers – RAM - 2. dirigent 
Steffen P. Andreasen, Spentrup – SPA  
Thomas Hellerup, Viborg – TSH 

Kim Simonsen  
 
Fraværende: 
Ingen. 
 
Tilforordnet 
Kim Simonsen 

______________________________________________________________________________________ 

 

Foruden ovennævnte deltog forbundsledelsen, Jørgen Juul Rasmussen, Jens-Olav Pedersen, 

Benny Yssing og afdelingsbilagskontrollant Allan Brygger. 

 

Velkomst 

Brian Poulsen Jensen, bød forbundsledelsen og bestyrelsen velkommen til bestyrelsesmødet. 

 

Efterfølgende bad BPJ mødedeltagerne rejse sig og synge første vers af ”Når jeg ser en rødt flag 

smælde”, samtidig med at afdelingens nye fane blev præsenteret. 

 

Indlæg fra forbundsledelsen. 

• Jørn Juul Rasmussen, orienterede om den aktuelt forbunds situation. 

 

• Benny Yssing, orienterede om det første år efter forbundskongressen. 

 

• Jens-Olav Pedersen, orienterede forbundets Formål, Strategi og Handlingsplaner. 

 

Efterfølgende debat med bestyrelsen. 

 

 

Ordinær bestyrelsesmøde. 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra den 23. januar 2020. 

Blev godkendt  
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3 Orientering v/formand og kontoret 

• HB møde – den 11. og 12. marts 2020, emner der skal drøftes på det kommende HB-

møde. Jørn oplyste de faglige forbundsrevisor har formuleret nye revisionsinstrukser der 

skal godkendes af HB. 

• EAK HB – den 11. marts 2020, orienterede om emner der skal drøftes. 

• Overenskomstforlig IOK – www.okfakta.dk, bestyrelsen drøftede IOK forliget. 

Overenskomstforlig EOK – www.defok.dk, der vil blive inviteret til en grundig gennemgang 

af EOK forliget. 

• FH – lokalstruktur, BPJ, opfordrede bestyrelsen til at deltage i relevante kommende 

repræsentantskabsmøder. 

• Der er national 34 LO sektioner, FH ledelsen anbefaler en reduktion af antal sektioner. 

• Afdelingskontoret har i foråret afholdt en række Brokke-, Fyraftens- og Områdemøder med 

deltagelse af ca. 300 medlemmer. 

• DI efterlyser indstillinger af årets arbejdsplads. 

 

LO – sektionsrepræsentantskabsmøder. 

• 4. marts 2020 - Silkeborg - Faurskov 

• 5. marts 2020 - Viborg 

• 23. marts 2020 - Thy Mors 

• 24. marts 2020 - Nordvestjylland 

• 25. marts 2020 - Djursland 

• 30. marts 2020 - Ringkøbing Fjord 

• 30. marts 2020 - Randers 

• 20. april 2020 - Skive 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger: 

Bestyrelsen drøftede afholdelse vores afdelingsgeneralforsamling lørdag den 21. november 2020. 

Kontoret vil på vores næste bestyrelsesmøde forberede forslag om hvor vi kan afholde 

generalforsamlingen. 

 

5 Økonomi 

5.1 Årsregnskab 

PRJ, gennemgik afdelingens årsregnskab 2019.  

Der fremviser en samlet underskud på kr. 533.514,00. 

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og som efterfølgende skal underskrives elektronisk. 

 

5.2 Medlemstal 

PRJ, oplyste der er en lille stigen af betalende medlemmer. 

 

5.3 Bankkontooversigt 

Taget til efterretning. 

 

http://www.okfakta.dk/
http://www.defok.dk/
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5.4 Renteopgørelse – formuekonto 2020 

Taget til efterretning. 

 

5.5 Betaling til Guldnåleklub Randers 

Afdelingen refundere en ansøgt klubudgift. 

 

6 Sager til beslutning 

Ansættelse af MVL i et fleksjob på 7 timer pr. uge. 

Bestyrelsen godkendte ansættelsen. 

 

7 Orientering fra fagudvalgene 

Lærlinge & ungdomsudvalg. 

Der er har været afholdt to fyraftensmøder om KNX teknologi for lærlinge. 

De planlagte ekstra besøg på erhvervsskolerne er udsat til uge 40 og 41 – 2020. 

Anbefaling om vi nøjes med at fokusere på spændende faglig lærlingetilbud – KNX – Boost din 

uddannelse 2020 og studierejser. 

 

Eventuelt spørgsmål til udsendte notater, fra de øvrige faste udvalg 

 

BGA, orienterede om arbejdet i forbundets miljøudvalg. 

 

8 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

BGA, oplyste der har været afholdt netværksmøder i Viborg for tillids- og 

arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

JST, oplyste at de faglige organisationer har afholdt et møde med FMC, Harboøre, for at drøfte 

hvordan de undgår socialdumping i forbindelse med en større virksomhedsudvidelse. 

 

9 Eventuelt 

• JPO, roste et Dali fyraftensmøde med et spændende indhold. 

• JPO, orienterede om kontoret havde besluttet at undlade at føre en fagretslig behandling af en 

usaglig afskedigelse af en Arbejdsmiljørepræsentant, da han ikke er fagligmedlem af DEF. 

• PRJ, oplyste der desværre oprettes færre industrilærepladser. 

 

Planlagte afdelingsbestyrelsesmøder og generalforsamling i 2020 

• 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. 


