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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 2 – 2021 

 

Onsdag den 3. marts 2021 kl. 15.00 – 18.00, Video 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Brian Poulsen Jensen, Viborg 
Jesper O. Christensen, Viborg 
Jesper Porup Fallesen, Viborg  
Anders Granzow Larsen, Karup 
Peter Rosendal Jensen, Spentrup 
Thomas Hellerup, Viborg 
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro 
Rasmus Møllenberg, Randers - 2. dirigent 
Dennis Aldahl, Løgstrup 

Afbud: 
Jørn Sand Tofting, Lemvig - 1. dirigent 
 
Fraværende: 
Steffen P. Andreasen, Spentrup 
Bent Gasberg, Thisted 
 
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 19. januar 2021. 

Godkendt. 

 

3 Orientering v/formand & kontor 

Der er udfordringer med det nye sagsbehandlingssystem og det har bl.a. påvirket dagpenge 

udbetalinger. Lokalt løser vi det ved at forudbetale af afdelingens midler. 

 

Den ændrede PBS aftale, giver en stor opgave i at få talt med medlemmerne om at få registeret 

den nye betalingsaftale. Der er stadig mange rykkede medlemmer. 

 

Afdelingen er i gang med at opdatere afdelingens APV. 

 

Der udbydes stadig ikke afdelingsfyraftensmøder pga. covid-19. 

 

Omkring 1. april skal afdelingen forhandle ny overenskomst med HK. 

 

Sagsbehandling tager pt. længere tid for de sager som skal behandles af forbundets advokat. 

Dette skyldes at vores jurist har valgt at søge nye udfordringer hos FH. Man er i forbundet i gang 

med ansættelse af en til at overtage efter tidligere jurist. 
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HB-møde 10. marts 2021: 

• Forbundssekretærs deltagelse udsættes til maj, da der ikke afholdes fysisk møde. 

• HB skal tage stilling til OK forlig på det offentlige område. 

o Forhandlingsudvalget indstiller et ja. 

o Statens ramme er på 6,93% over 3 år. 

o Regionernes ramme er på 5,44% over 3 år. 

o Kommunernes ramme er 5,94% over 3 år. 

• Der skal gennemgås årsregnskab for 2020. 

o Overskud på 6 mio. for 2020 

o FB formue er på 391 mio. hvor de 160 mio. er hensat til konfliktmidler 

• Der vil blive orienteret omkring status for El-ulykke kampagnen. 

• Der vil blive orientering om 3. parts aftale der er indgået omkring arbejdsmiljø. 

• Der skal være drøftelse omkring strategi for kommunal- og regional-valg. 

o Der indstilles bl.a. at der skal være fokus på socialdumping, energioptimering og 

overenskomstdækning af de virksomheder som levere til det offentlige. 

• Der skal være drøftelse af 2 revisionsprotokollater. 

o Afregning imellem afdeling og forbund, skal drøftes og der er ønske om der laves 

nogle vedtægter, samt synliggørelse af vedtægter for alle afdelingernes 

medlemmer. 

 

EAK – HB møde 10. marts 2021 

• Regnskab skal færdigbehandles. 

 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

 

Fastsættelse af dato for afholdelse af generalforsamling (2020) 

• Punkt 4 og 6 behandles, under samme punkt. 

• Oplæg til at afholde både generalforsamling for 2020 og 2021, på samme dato. 

• Oplæg til at dato placeres omkring ultimo august 2021, primo september 2021. 

• Topmøde afholdes 2. uge i september, hvorfor det ikke vil arrangeres her. 

• Hvis der intet juridisk er til hindring for at afholde begge generalforsamlinger samme dato, 

er der opbakning fra bestyrelsen til dette. 

• Sted og dato planlægges senere. 

 

5 Økonomi 

a. Årsregnskab 2020. 

• Gennemgang af årsregnskabet. 

 

b. Kontooversigt 

• Fremvisning af indestående på afdelingens konti. 
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c. Drøftelse af investering af frie midler 

• Drøftelse af om afdelingen skal investere nogle midler, på baggrund af negative 

renter af vores indestående. 

• AL spørges efter en ny investeringsprofil. 

 

d. Medlemstal pr. 26. februar 2021 

• pt. 2.314 betalende svende medlemmer i afdelingen 

• pt. 552 under uddannelse 

• pt. 349 pensionister 

• pt. 55 ledige 

• pt. 74 tillidsrepræsentanter. 

• pt. 51 arbejdsmiljørepræsentanter 

i. På 4 måneder, har vi 18 AMR mindre. Det er et fokus punkt og der vil blive 

skabt et overblik til næste gang. 

• Drøftelse omkring artikel med FH organisering, som viser en væsentlig og meget 

bekymrende ændring i hvordan lønmodtagere siden år 2.000 overvejende vælger at 

organisere sig i gule foreninger, eller helt stå uden for noget medlemskab. 

 

6 Sager til beslutning 

 

Generalforsamling 2021, dato og sted 

• Se punkt 4. 

 

 

7 Orientering fra nedsatte udvalg: 

 

Lærlinge & ungdomsudvalg 

• Der besluttes efter Påske om Boost afholdes fysisk eller virtuelt. 

• Stigning på 4% i 2020 på indgået uddannelsesaftaler, på baggrund af 3 parts aftaler 

omkring AUB midler. 

• Lærlingenes lønstatistik viser at 86% af alle lærlinge går til mindstelønnen i 

overenskomsten. 

• Ungdommen er i gang med en SOME kampagne på de sociale medier. 

• Næste møde er om 14 dage i Landsudvalget. 

 

 

Evt. spørgsmål til udsendte notater, fra øvrige faste udvalg 
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8 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

 

• Indenfor 14 dage skal Viborg byråd tage stilling til om de vil sælge elselskabet energi 

Viborg. 

• Det er svært at overskue bestyrelsesmøderne virtuelt. Det virker godt med skærmdeling, 

som blev lavet under punktet økonomi. 

• Når der på Facebook bliver lavet dårlige kommentarer på forbundets Facebook side, bliver 

der så fulgt op på dette. 

o Kim gør meget for at imødekomme disse henvendelser, men der savnes handling fra 

forbundet. 

o Dennis har også skrevet med nogle utilfredse, via nogle af elektrikergrupperne. 

• All NRGI giver lønstigning på 14 kr. til de der arbejder i kontrolrummet. 

 

 

9 Eventuelt 

 

Generel orientering omkring lidt fra daglig dagen. 

 

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 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. 


