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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 6 – 2020 

 

Mandag den 17. september 2020 kl. 15.00 – 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 
Anders Granzow Larsen, Karup - AGL 
Peter Jensen, Spentrup - PRJ 
Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL  
Jørn Sand Tofting, Lemvig - JST – 1. dirigent 
 

Afbud: 
Peter R. Jensen, Spentrup - PRJ 
Rasmus Møllenberg, Randers – RAM - 2. dirigent 
Thomas Hellerup, Viborg – TSH 
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 

Ændringer 

• Faktuelle ændringer vedr. oplysninger fra FMC 

o Der er indgået en 3 årig lønaftale 

o Præcisering af vederlag til AMR 

• Fremadrettet bruger vi ikke initialer men fulde navne i referater 

• Rettelse: Der var 2 der stillede op til valg til repræsentantskab på energimusset. 

 

Blev godkendt. 

 

3 Orientering v/formand & kontor v/ Brian Poulsen Jensen 

• Fagforeningshuset i Randers, er lukket ned pga. Covid-19 smitte hos 3F, hvorfor mødet er 

flyttet til Holstebro. 

• TR/AMR konference i Oktober er udskudt, til foråret, pga. nye Covid-19 restriktioner. Der er 

ingen økonomisk konsekvens. 

• Vi forventer at gennemføre planlagte fyraftensmøder i afdelingen. 

• Der undersøges de praktiske forhold i forbindelse med generalforsamling i efteråret. 

• Der er afholdt afskedsreception for Knud Egon Poulsen. Det var en god dag. 

• Der skal afholdes ekstra ordinært delegeretmøde i A-kassen 19. november 2020, hvor de 

samme delegeret fra sidste A-kasse delegeretmøde indkaldes. 
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o Dansk El-forbund kommer til at have 6 Hovedbestyrelsespladser i den nye 

sammenlagte A-kasse. 

o Bestyrelsen beder Brian Poulsen Jensen om at stille op til valg om 1 af 

hovedbestyrelsespladserne. 

• Hovedbestyrelsesmøde 

o Repræsentation til energimuseet skal tilgå et hovedbestyrelsesmedlem. 

▪ Brian Poulsen Jensen undersøger om forbundsledelsen er fastbesluttet på 

denne procedure. Fastholdes dette stiller Brian Poulsen Jensen op til 

posten. 

o Der skal drøftes IT strategi og GPDR. 

o Der skal drøftes forbunds dagpenge. 

▪ Indstilling er at vi fastholder forbunds dagpenge. 

o Kritisk forhåndsberegning af budget 2021 

▪ Der er faktuelle forkerte beregningsgrundlag. 

o Der skal drøftes lokal FH struktur 

▪ Lokalt er der kommet ønsker fra lokalsektionerne om ny sammensætning af 

strukturen. 

▪ FH hovedbestyrelse skal træffe beslutning 25. september 2020. 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

Ingen opfølgning. 

 

5 Økonomi 

 

• Regnskab 2. kvartal 2020 v/ Brian Poulsen Jensen 

Der er udsendt endeligt halvårsregnskab til bestyrelsen. 

 

• Bankkonto oversigt 

Kontooversigt er fremvist. 

 

• Medlemstal 

Fremgang i medlemstallene. 

Kim E. Simonsen har opgaven med at ringe til udmeldelser pt. 

Det går godt i tiden. Der er ikke så mange udmeldelser. 

 

• Kørselsregnskab 

Der er lavet stikprøve kontrol af kørselsregnskab, for ansatte og bestyrelsen. 

Bestyrelsen skal fremadrettet angive, hvor der køres fra og til. 
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6 Sager til beslutning 

 

A. Maling af køkken / kantine – banetoften 54, 7500 Holstebro 

• Det er sidst malet i 2004 

• Der er plamager efter en gammel vandskade, som tidligere er udbedret 

• Tilbud på arbejdet udgør 8.000 + moms og givet af overenskomstdækket virksomhed. 

• Bestyrelsen vedtog forslaget. 

 

B. Værkstedsklubben FMC – Gave ved 50 års jubilæum 

• Der gives 3 flasker vin til receptionen. 

 

• Bestyrelsesmøde 3. december 2020, flyttes til 1. december 2020. 

 

7 Orientering fra nedsatte udvalg: 

• Mikkel Eriksen (lærlinge & ungdomsudvalg) 

o Der skulle have været afholdt formødeweekend i denne weekend, dette er ændret til 

et dagsarrangement pga. covid-19, som afholdes i østjyllands lokaler. 

o Årsmødet afholdes som et dags arrangement. 

 

• Bent Gasberg (arbejdsmiljø udvalget) 

o Resume af udvalgsmødet eftersendes til bestyrelsen. 

o El-sikker lærling, er der en app på vej, som er til rådighed fra september. 

o Drøftelse omkring at vi i afdelingen har en gul AMR hos Verdo i Randers. 

o Vi har 64 AMR i afdelingen. 

o Indstilling til at fiberprojektansatte, kigger på risikovurdering ved fiberarbejde. 

 

• Uddannelsesudvalg 

o Kritik af at man vil holde liv i virtuel akademi. 

 

• Løn og overenskomstudvalg 

o Fokus på lærlinge lønninger. 

 

8 Gensidig orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Bordet rundt 

 

• Der afholdes kursus for de interne revisorer 21. – 22. november 2020. 

• Byggeri pågår på FMC. Der er skiftet ingeniører på projektet. 

• FMC klubben arbejder med at overenskomstdække en virksomhed som levere arbejde til 

FMC.  

• Der afholdes valg til AMR posten hos Akea, der stiller 2 personer op. 

• Der er givet købstilbud på Energi Viborg, EL. 
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9 Eventuelt 

 

• Drøftelse af hvordan Covid-19 håndteres rundt i de forskellige virksomheder. 

 

Planlagte afdelingsbestyrelsesmøder og generalforsamling i 2020 

• 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 1. december i Holstebro – Konstruering efter generalforsamling. 


