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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 1 – 2021 

 

Mandag den 19. januar 2021 kl. 15.00 – 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 
Thomas Hellerup, Viborg 
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro 
 

 
Afbud: 
Jørn Sand Tofting, Lemvig - 1. dirigent 
 
Fraværende: 
Steffen P. Andreasen, Spentrup 
Rasmus Møllenberg, Randers - 2. dirigent 
 
Tilforordnet 
Kim Simonsen, Hammerum

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian bød velkommen. 

 

Mødet bliver afviklet virtuelt via Microsoft teams. 

Kim blev valgt som dirigent. 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 11. november 

Godkendt. 

 

3 Orientering v/formand & kontor 

Afdelingens restriktioner grundet Covid-19 er uændret. 

 

Afdelingen har været lukket henover julen. 

 

Dansk El-Forbund har fået nyt IT system. Det giver lidt udfordringer, både internt og med 

medlemskommunikation, men der arbejdes på at løse udfordringerne. 

 

Grundet ny PBS aftale med nyt opkrævningsnummer, er der pt. ca. 3.000 medlemmer i hele 

forbundet der mangler betaling, samt 318 medlemmer i afdelingen. 

Vi er i gang med at ringe til de berørte medlemmer. 

 

HB-møde 18. november 2020: 

• Punkt omkring forbundsdagpenge. 

o Alle afdelinger vil ringe rundt til alle lærlinge 14 mdr. før de er udlært og gøre 

opmærksom på deres rettigheder i forbindelse med A-kassen 
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o Fra 2022 vil man kun kunne få forbundsdagpenge, hvis man har en gyldig grund til at 

ikke have meldt sig ind i A-kassen med kontingentfritagelse. 

 

• Man modtager kontingentreduktion uanset, dagpengenes størrelse. 

 

 

HB-møde 27. januar 2021: 

• Behandling af sanktioner i forbindelse med IT retningslinjer, skal færdigbehandles. 

o Det vil efterfølgende skulle behandles i bestyrelsen. 

o Afdelingen har ansvaret overfor by klubberne. 

o Forbundet har ansvaret overfor TR / AMR. 

 

• Faglig sekretær Allan Holm Pedersen er fratrådt. Forbundet indstiller at lade den valgte 

post være vakant indtil kongressen. 

Det er ikke helt i tråd med at man tidligere har ansat en ekstra forbundssekretær kort efter 

kongressen 

 

• Der skal være en drøftelse omkring nyhedsbreve, som kan udsendes centralt fra, på 

afdelingens vegne. 

I afdelingen vil vi forsat udsende nyhedsbreve selv. 

 

• FH lokalstruktur. 

Der skal være en drøftelse omkring, hvordan fordelingsnøglen til disse foreninger opgøres. 

Oplæg fra forbund til at midler fordeles efter bopæl. 

Bestyrelsens oplæg er at vi fordeler afdelingens midler til de lokale FH foreninger vi er 

medlem af i afdelingen.  

 

• Revisionsprotokollater er gennemgået af forbundets revisorer. 

Revisorer har påtalt at der er stor forskel på hvordan afdelingerne fakturerer forbundet, 

samt hvordan synligheden er herom. 

Revisorer har bedt HB om at drøfte dette. 

 

HB-møde i ”din faglige a-kasse”: 

• I 2019 da vi gik ind i en fusion, blev vi oplyst om at den nye forening ville have omkring 

40.000 medlemmer. 

• Det udsendte budget, budgettere med 33.000 medlemmer, hvilket er minus på 7.000 

medlemmer på 1 år. Vi vil gerne have en forklaring på dette. 

• Man budgettere med 2.300.000 i underskud, samtidig med at man har sænket 

administrationen med 2 kr. pr. medlem, som svarer til ca. 780.000 kr. 

 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 
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Afdelingen har købt 3 aktier i TBS til 1.000 kr. stykket. 

 

5 Økonomi 

a. Kontooversigt 

• Blev fremvist og gennemgået 

b. Regnskab 4. kvartal 2020 

• Blev fremlagt 

• Samlet underskud inkl. afskrivninger for året 608.385 kr. 

 

c. Rentejustering – omkostninger 

• Opfølgning fra sidste møde, er vi varslet negative renter fra 1. januar 2021, svarende 

til -0,6%. 

• Der blev fremlagt at det vil koste afdelingen ca. 13.800 kr. 

• Det er aftalt at bestyrelsen tager en drøftelse omkring eventuel investering af 

afdelingens midler på marts mødet. 

 

d. Medlemstal 

• pt. 2.280 betalende svende medlemmer i afdelingen 

• pt. 588 under uddannelse 

• pt. 359 pensionister 

• pt. 48 ledige 

• TR oversigten kan ikke opgøres pt. grundet nyt system, men er klar til næste møde. 

• AMR oversigten kan ikke opgøres pt. grundet nyt system, men er klar til næste møde. 

 

 

6 Sager til beslutning 

 

Indkøb af nyt IT udstyr 

• Gennemgang af hvilket udstyr vi har i afdelingen, samt alder på dette. 

• Fremlæggelse af oplæg til indkøb af nyt udstyr til afdelingen. 

• 9 stk. Pc’er inkl. dockingstationer 

• 6 stk. dockingstationer til hjemmearbejdsplads 

• 4 stk. skærme 

• Samlet investering er ca. 131.000 kr. 

• Investering er enstemmigt godkendt af bestyrelsen. 

 

Medlemshenvendelse om støtte – TEAM Rynkeby – ansøges om 2.500,00 

• Der vil følge reklame med på Facebook, hjemmeside osv. 

• Pengene vil gå til foreningen for kræftramte børn. 

• Ansøgningen er afvist af bestyrelsen. 
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7 Orientering fra nedsatte udvalg: 

 

Lærlinge & ungdomsudvalg 

• Der har ikke været afholdt møde siden sidst. 

• Der bliver afholdt møde i næste uge. 

• Der bliver ikke afholdt boost i år. 

 

Evt. spørgsmål til udsendte notater, fra øvrige faste udvalg 

 

8 Gensidig orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

 

Generel snak omkring hvad der rør sig rundt i landet. 

 

9 Eventuelt 

 

• Forslag til indkøb af huer med DEF logo til uddeling. 

• På næste møde kommer punktet omkring generalforsamling 2020 på. 

Hvis regeringen pludselig åbner op i landet, indkaldes der til ekstraordinært 

bestyrelsesmøde. 

• Vores medlemmers aktivitet på Facebook, er øget væsentligt i 2020. 

Der er kommet ca. 1.900% mere aktivitet det sidste år. 

 

 

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 

• Onsdag den 3. marts, Holstebro – Bestyrelsesmøde 

• Onsdag den 19. maj, Randers – Bestyrelsesmøde 

• Torsdag den 16. september, Holstebro – Bestyrelsesmøde 

• Onsdag den 13. oktober, Randers – Bestyrelsesmøde 

• Onsdag den 3. november, Holstebro – Bestyrelsesmøde 

• Torsdag den 2. december, Randers – Konstruering efter generalforsamling. 

• Dato for udsat generalforsamling 2020 kommer senere. 

• Dato for generalforsamling 2021 kommer senere. 


