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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 7 – 2020 

 

Mandag den 19. oktober 2020 kl. 15.00 – 18.00, Holstebro 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Bent Gasberg, Thisted 
Brian Poulsen Jensen, Viborg 
Jesper O. Christensen, Viborg 
Jesper Porup Fallesen, Viborg  
Anders Granzow Larsen, Karup 
Peter Rosendal Jensen, Spentrup 
Dennis Aldahl, Løgstrup 
Jørn Sand Tofting, Lemvig - 1. dirigent 
Rasmus Møllenberg, Randers - 2. dirigent 
Thomas Hellerup, Viborg 

Afbud: 
Steffen P. Andreasen, Spentrup 
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro 
 
 
Fraværende: 
Ingen. 
 
 
Tilforordnet 
Kim Simonsen, Hammerum

_____________________________________________________________________________ 

 

Brian bød velkommen. 

 

Jørn blev valgt som dirigent. 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 18. maj 2020 

Ændringer 

• Præcisering: Forbundshuset afholder et 2 dages kursusforløb sammen med 

revisionsinstituttet. Kurset afholdes for interne revisorer i afdelinger og forbund. 

• Præcisering: Der er delte meninger vedr. at holde liv i det virtuelle akademi. 

 

Blev godkendt. 

 

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

• Tidligere planlagte temamøder, bliver afviklet som videomøder, hvor der kan deltage optil 

1.000 medlemmer af gangen. Der kommer nærmere udmelding omkring tidspunkter 

senere. 

• FH har truffet beslutning om den fremtidige lokale struktur. 

o Strukturen blev gennemgået. 

o Orientering omkring fremtidige kontingent. 

• Drøftelse omkring hvad der sker politisk på pensionsområdet. 

• Der bliver senest i morgen indkaldt til A-kasse delegeret møde. 

o Afdelingens pladser er besat. 

• Brian Poulsen Jensen har fået bestyrelsespladsen på energimuseet. 

• Forbunds dagpenge blev drøftet på HB, men der var ikke indstilling til at fjerne disse. 
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• Skuemestreordningen forsætter med samme betaling som tidligere. 

• Vi er i gang med indsamling af data til årets lønstatistik. 

o Vi har data fra ca. 900 medlemmer med 2 dage tilbage til at statistikken lukker 

o Sidste år indsamlede vi data fra 1368 medlemmer. 

 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

• Generalforsamling 

o Der besluttes af generalforsamling afvikles uden familie, grundet Covid-19. 

o Frokosten afvikles under Covid-19 hensyn. 

 

• Indstilling til Valg 

o Bestyrelsen indstiller: 

▪ Dirigent 1: Jørn Sand Tofting 

▪ Dirigent 2: Steffen P. Andreasen 

▪ Faglig Sekretær: Peter Rosendal Jensen 

▪ Faglig Sekretær: Jesper Porup Fallesen 

▪ Stemmeudvalgsformand: Rasmus. 

▪ Stemmeudvalg øvrige: Vælges på dagen. 

▪ Bestyrelsesmedlem: Jørn Sand Tofting 

▪ Bestyrelsesmedlem: Rasmus Møllenberg 

▪ Bestyrelsesmedlem: Thomas Hellerup 

▪ Bestyrelsesmedlem: Steffen P. Andreasen 

▪ Bestyrelses suppleant: Preben Iversen 

▪ Bestyrelses suppleant: Åge Christensen 

▪ Bestyrelses suppleant: Brian Brændgaard 

▪ Bilagskontrollant: René Skaarup 

▪ Bilagskontrollant suppleant: Indstilles på dagen. 

▪ Valg af ungdomsudvalg: På dagen. 

 

5 Økonomi 

a. Regnskab 3. kvt. 2020 

• Regnskab blev gennemgået. 

 

b. Budget 2021 

• Et flertal af bestyrelsen indstiller en kontingentregulering på 5 kr. pr. måned 

• Der indstilles et forventet underskud på driftsbudget. 

• Bestyrelsen planlægger at rette op på budgettet over en 3 årig periode, hvorefter 

budgettet forventes at være i balance. 

 

c. Konto oversigt 

• Kontooversigten blev fremvist 



 

Dansk El-Forbund 
Midtjylland 

______________________________________________________________________________ 
 
 

 

3 / 3 

 

d. Medlemstal 

• Medlemstal blev gennemgået. 

 

6 Sager til beslutning 

• Mødekalender 

o Mødekalender er gennemgået med planlægning af bestyrelsesmøder. 

o Dato for bestyrelsesmøde i sommermånederne planlægges senere 

o Dato for generalforsamling i 2021 planlægges senere. 

 

7 Orientering fra nedsatte udvalg: 

• Lokal uddannelsesudvalg Skive 

o Rasmus Astrup Ehlers har valgt at træde ud af udvalget. 

o Martin Høgh Rolin indstilles til at træde ind i udvalget. 

• Ungdommens årsmøde 

o Mødets omfang er ændret til 1 dags møde grundet Covid-19 

o Der er ikke så stor tilmelding som der plejer fra hele landet. 

o Fra afdelingen er der 5 tilmeldte ud af 9 pladser. 

 

8 Gensidig orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Bordet rundt 

 

• Der er givet købstilbud på Energi Viborg, EL, men man går i uvished omkring hvad der sker 

omkring det. 

• Orientering omkring DNV Gødstrup 

• Orientering omkring Apple, Viborg. 

• Orientering omkring byggeplads på Søtorvet i Silkeborg. 

 

9 Eventuelt 

 

 

 

Planlagte afdelingsbestyrelsesmøder og generalforsamling i 2020 

• 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. 


