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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 9 – 2020 

 

Mandag den 11. november 2020 kl. 16.00 – 18.00, Video 
____________________________________________________________________________________________________________ 

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 
Steffen P. Andreasen, Spentrup 
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro 

Afbud: 
 
 
 
 
 
 
Fraværende: 
Steffen P. Andreasen, Spentrup 
 
 
Tilforordnet 
Kim Simonsen, Hammerum

_____________________________________________________________________________ 

 

Brian bød velkommen. 

 

Jørn blev valgt som dirigent. 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Ændring til punkt 2. 

Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 17. september 2020 & 3. november 2020 ændres til 

Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 19. oktober 2020 & 3. november 2020 

 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 19. oktober 2020 og 3. november 

Ændringer bestyrelsesreferat fra 19. oktober 2020 

• Ændringer og godkendelse af referatet på sidste ordinære bestyrelsesmøde, vedrører 

referat af 17. september 2020 og ikke 18. maj 2020. 

 

Blev godkendt. 

 

3 Orientering v/formand & kontor 

 

Grundet Covid-19 deltager kontoret i 

• bestyrelsesmøder og lignende 

• møder vedrørende faglige sager og lignende 

 

Der deltages ikke i 

• Byggepladsbesøg 

• Skolebesøg 
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• Virksomhedsbesøg 

 

På døren er opsat skilt med opfordring til at lave en aftale inden besøg i afdelingen. 

 

HB-møde 18. november 2020: 

• Der skal behandles en medlemsklage som fra medlem i afdeling Østjylland. 

• Der skal laves en undersøgelse af hvordan vi bedre kan fastholde medlemmer efter endt 

uddannelse. 

• Behandling af Intern sikkerhedspolitik og IT retningslinjer, herunder sanktioner, skal 

færdigbehandles. 

• Punkt omkring forbunds-dagpenge er på dagsorden igen. 

• Punkt omkring kontingentregulering. 

• Politisk punkt omkring stigende pensionsalder. Flere forbund siger fra overfor dette. 

• Temadebat omkring EU mindsteløn. 

• På HB mødet vil der være orientering omkring gensidig aftale om fratrædelse af 

kongresvalgt Forbundssekretær Allan Holm Pedersen. 

 

Delegeret møde 19. november 2020 

• Midtjyllands delegerede er klar til deltagelse. Suppleanten er indkaldt. 

 

FH Lokalstruktur 

• Mange af repræsentantskabsmøderne vedrørende nedlæggelse og stiftelse afholdes 

virtuelt grundet Covid-19. 

• Der bliver brugt en del tid på disse møder pt. 

 

Lønstatistik 2020 

• Gennemgang af årets lønstatistik. 

• Tidligere har man kunnet se antal af indberetninger udfor hver virksomhed. Dette er fjernet 

grundet GPDR regler. 

 

Faglig valgte – månedsgage 2021 

• Orientering omkring at de fagliges månedsgage stiger med 285,39 kroner pr. måned, jf. 

udviklingen i årets lønstatistik. Månedsgagen er herefter 49.352,79 kr. 

 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

Intet. 

 

 

5 Økonomi 

a. Kontooversigt 

• Blev fremvist og gennemgået 
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b. Rente justering 

• Varsling af rente tilskrivning på -0,60% af indestående over 250.000 kr. 

• Der skal følges op på hvad omkostningen vil blive og undersøges om midlerne med 

fordel kan flyttes til anden bank. 

• Drøftelse omkring om nogle af midlerne kan placeres i forbundet med henblik på 

investering. 

 

c. Revisionsprotokol - intern 

• Ingen bemærkninger noteret fra bilagskontrollanterne. 

• Bestyrelsen vil gerne at bilagskontrollanterne, noterer spørgsmål og bemærkninger i 

revisionsprotokollen. 

• Protokollen kommer til underskrift på næste fysiske bestyrelsesmøde. 

 

d. Uanmeldt eftersyn - RI 

• Orientering omkring uanmeldt eftersyn. Intet at bemærke. 

 

e. Budget 2021 – kontingentstigning jf. lovene 

• Ved at hæve kontingentet med 3 kroner pr. måned, vil afdelingen kommer ud med et 

budgetteret driftsunderskud på 151.228 kroner. 

 

f. Medlemstal 

• Den seneste måned er vi gået ned i afdelingen med 12 betalende medlemmer. 

o Mange af de udmeldte forklarer at årsagen til udmeldelsen skyldes privat 

økonomien. De har ikke råd til at være medlem af det faglige. 

• Pt. Har vi 51 ledige medlemmer, heraf er 14 medlemmer på arbejdsfordeling. 

 

 

6 Sager til beslutning 

 

Forslag om køb af trailer – synlighed 

• Fast pris på trailer - 35.000 kr. 

• Anslået pris på ny folie - 10.000 kr. 

• Om registrering ca. 500 kr. 

• Vægtafgift halvårligt - 290 kr. 

• Anslået pris på forsikring - 3.000 kr. 

 

3 stemmer imod forslaget 

8 stemmer for forslaget. 

Forslag blev godkendt. 
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Forslag om køb af 3 aktier i TBS – Skive 

• Hvis LO sektionen i Skive nedlægges, bliver afdeling Midtjylland tilbudt køb af 3 aktier. 

o Bestyrelsen godkender enstemmigt køb af disse 3 aktier. 

• Hvis Blik og rør takker nej til deres mulighed for køb af 2 aktier, har bestyrelsen 

forhånds godkendt tilsvarende køb af disse 2 aktier. 

• Aktierne koster 1.000 kr. stykket og har en væsentlig højere værdi. 

 

7 Orientering fra nedsatte udvalg: 

• Orientering omkring ungdommens årsmøde. 

o Afholdt som 1 dages møde. 

o Mikkel Eriksen sender handlingsplanen til Brian Poulsen Jensen, som 

fremsender den med referatet. 

 

8 Gensidig orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

Bordet rundt 

• Kursus for interne revisorer er afholdt, hvor der var fremmøde fra alle afdelinger, 

undtagen fra afdeling Midtjylland. 

 

9 Eventuelt 

• Orientering omkring konfliktramt virksomhed i Randers. Virksomheden beskæftiger folk 

indenfor 3F’s område, samt Dansk Metal’s område. 

o Vi har trukket EL virksomheden fra pladsen, som er medlem af Tekniq 

Arbejdsgiverne. 

o Næste skridt vil blive faner på pladsen, hvis ikke den konfliktramte virksomhed 

indgår overenskomst. 

 

Planlagte afdelingsbestyrelsesmøder og generalforsamling i 2020 

 

• Lørdag den 21. november – Generalforsamling. ”UDSAT Pga. Covid-19” 

• Torsdag den 1. december i Holstebro – Konstruering efter generalforsamling. ”UDSAT Pga. 

Covid-19” 

 

Planlagte afdelingsbestyrelsesmøder og generalforsamling i 2021 

• Tirsdag den 19. januar ”sted kommer senere” – Bestyrelsesmøde 

• Onsdag den 3. marts ”sted kommer senere” – Bestyrelsesmøde 

• Onsdag den 19. maj ”sted kommer senere” – Bestyrelsesmøde 

• Torsdag den 16. september ”sted kommer senere” – Bestyrelsesmøde 

• Onsdag den 13. oktober ”sted kommer senere” – Bestyrelsesmøde 

• Onsdag den 3. november ”sted kommer senere” – Bestyrelsesmøde 

• Torsdag den 2. december ”sted kommer senere” – Konstruering efter generalforsamling. 

• Dato for udsat generalforsamling 2020 kommer senere. 

• Dato for generalforsamling 2021 kommer senere. 


