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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 5 – 2020 

 

Mandag den 24. juni 2020 kl. 16.00 – 18.00, Holstebro 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Bent Gasberg, Thisted - BGA 
Brian Poulsen Jensen, Viborg - BPJ 
Jesper O. Christensen, Viborg - JOC 
Jesper Porup, Viborg - JPO  
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro – MER 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Rasmus Møllenberg, Randers – RAM - 2. dirigent 
Thomas Hellerup, Viborg – TSH 
Jørn Sand Tofting, Lemvig - JST – 1. dirigent 

Afbud: 
Anders Granzow Larsen, Karup - AGL 
Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL  
Steffen P. Andreasen, Spentrup – SPA  
 
Fraværende: 
Ingen. 
 
Tilforordnet 
Kim Simonsen - KES

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian bød velkommen. 

 

Jørn blev valgt som dirigent. 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 18. maj 2020 

Blev godkendt. 

 

3 Orientering v/formand & kontor v/ BPJ 

• Knud Egon Poulsen er fratrådt sin stilling 

• Kontoret har været lukket for fysisk fremmøde pga. corona, men er åbnet igen. 

• Flere har arbejdet hjemmefra i perioden, alle er tilbage på kontoret igen. 

• Der har været en stor arbejdsbyrde vedrørende faglige sager i perioden og er forsat stor. 

• Ledigheden har været oppe på 126, men er nede på 90. 

• Vi kontaktes af flere virksomheder, som mangler bemanding. 

• I uge 30 og 31, vil der være enkelte dage, der er lukket på 1 af kontorerne. 

• Drøftelser omkring FH/LO lokal struktur pågår. Beslutninger er udsat til 29. september 

2020. 

 

Hovedbestyrelse: 

• Der er drøftet hvordan vi får sendt løbende informationer ud til relevante grupper, i stedet 

for at alle modtager alt information. 

• Man har indkøbt nyt sagsbehandlingssystem. 

o Den næste perioder skal systemet tilpasses og udrulles. 

o HB har ikke været involveret i indkøb af system. 

o Der er sat 5. mio. af til nyt system, som fordeles imellem DEF, malerne, B&R og BFA. 
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• Man er forsat i gang med A-kasse sammenlægning. 

• Flemming Warth, forbundssekretær er fratrådt. 

o HB har besluttet ikke at genbesætte stillingen i første omgang. 

• Bestyrelsen har bemærket at der ikke bliver besvaret kritik og henvendelser på forbundets 

facebook gruppe. 

o Tages med på HB møde. 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

Ingen opfølgning. 

 

5 Økonomi 

 

• Regnskab 2. kvartal 2020 (t.o.m 15. juni) v/ PRJ 

Gennemgik det udsendte kvartalsregnskab. 

 

• Bankkonto oversigt 

Gennemgik den udsendte bankkonto oversigt. 

 

• Medlemstal 

Der er 2280 betalende medlemmer af afdelingen. 

 

Der underskrives ny fuldmagt til banken, som giver adgang til transaktioner. 

Alle transaktioner kræver godkendelse af 2 fuldmægtige. 

Fuldmagten gives til 

• Brian Poulsen Jensen 

• Peter Rosendahl Jensen 

• Sussane Sørensen 

 

6 Sager til beslutning 

 

A. Sted for afholdelse af generalforsamling 

• Naturkraft 

o Tilbud 54.500 .- 

• Randersregnskov 

o Tilbud 45.900 .- 

• Strandingsmuseet 

o Der kan ikke spises på stedet, men der er en restaurant 200 meter derfra. 

o Tilbud 23.150 .- 

 

• Bestyrelsen har besluttet af generalforsamlingen afholdes på strandingsmuseet. 

 

B. Udpegning af diverse udvalg 
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• Referent til bestyrelsesmøder. JPO valgt. 

• LO Ikast/Herning bestyrelses. KES valgt. 

• Lokal Uddannelsesudvalg Herningsholm. KES valgt. 

• Lokal Uddannelsesudvalg Skive College. BPJ valgt. 

• Regional industripolitisk udvalg (RIPU vest). KES valgt. 

• Bestyrelsespost Herningsholm. PRJ valgt. 

• Bestyrelse Energimuseet i Tange. AGL valgt. 

 

 

7 Orientering fra nedsatte udvalg: 

• MER (lærlinge & ungdomsudvalg) 

o Der har ikke været afholdt møder. 

o Lokalt kigges der på at få arrangeret nogle møder. 

 

• BGA (arbejdsmiljø udvalget) 

o Der har været afholdt 4 videomøder. 

o Der er fokus på at de arbejdsmiljøansvarlige i afdelingerne, skal have noget 

uddannelse. 

o Søgt midler til at komme ud og formidle arbejdsmiljø, sat lidt i bero pga. corona. 

o Bestyrelsesmedlem påpeger der generelt er dårlig arbejdsmiljø på pladserne. 

 

 

 

8 Gensidig orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Bordet rundt 

 

• Drøftelse omkring virkning af videoen vedr. DNV Gødstrup. 

• Lønforhandlinger på FMC – 3 årig aftale 

o  2,5 kr. i år. 4 kr. næste år. 5,75 kr. sidste år. 

o Tandforsikring og andre små ting. 

o AMR på timelønsområdet får 10.000 kr. om året i vederlag 

o AMR i sikkerhedsudvalget (HSU) får 20.000 kr. om året. 

• FMC klubben afholder i september 50 års jubilæum. 

• Lønforhandlinger pågår hos Akea. 

• Henning Mortensen har afsluttet lønforhandlinger. 1 kr. + microsoft office pakken. 

 

9 Eventuelt 

 

• Landsdækkende TR/AMR topmøde er aflyst i år. 

• Der bliver afholdt regionalt TR/AMR møde i stedet. 

o Afholdes 9. og 10. Oktober på langsøhus 
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Planlagte afdelingsbestyrelsesmøder og generalforsamling i 2020 

• 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. 


