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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 3 – 2021 

 

Onsdag den 19. maj 2021 kl. 15.00 – 18.00, Randers 
____________________________________________________________________________________________________________ 

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 
Dennis Aldahl, Løgstrup 
Jørn Sand Tofting, Lemvig - 1. dirigent 
Bent Gasberg, Thisted 

 
Afbud: 
Rasmus Møllenberg, Randers - 2. dirigent 
 
 
Fraværende: 
Steffen P. Andreasen, Spentrup 
 
 
Tilforordnet 
Kim Simonsen, Hammerum

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian bød velkommen. 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 03. marts 2021. 

Godkendt. 

 

3 Orientering v/formand & kontor 

IT System: 

- Der er forsat udfordringer med vores nye systemer. 

- Vi har været meget hårdt ramt det sidste halve år, med sammenlægning af A-kasserne, 

som bl.a. har medført skift af PBS aftale. 

- Der har været mange medlemmer, som grundet dette, kommer på rykker og sletter listen. 

Det har bl.a. medført vi har mistet flere medlemmer. 

- Kritik af hjemmesiden / medlemsdelen. Det er svær og flere ting slår ikke igennem. 

 

Vi har fra i dag genåbnet kontorerne, så der ikke er behov for aftaler, før man dukker op i 

åbningstiden. 

 

Ferieplanen er på plads med alle på kontoret og alle har fået deres ønske opfyldt. 

 

HK har meddelt at det er tid til genforhandling for kontorpersonale omfattet af overenskomst med 

HK. 

 

Arbejdstilsynet har varslet besøg i Holstebro. 
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Fyraftensmøder planlægges– efterår / vinter 2021 / 22 

- Temamøder – Gør vi det rigtigt – hvad udfordrer vores fag i morgen 4. oktober og 8. 

november 

- Pensionsmøder for medlemsgruppen + 55 år med ægtefælle – kone – kæreste 

o Forslag til indlæg omkring ”Arne pensionen” 

- Pensionsselskab + testaviva 

- Overenskomstmøder – brug og forstå din overenskomst 

 

Topmøde i Nyborg – pt. 255 tilmeldt 

- Der gøres opmærksom på at flere af de mail de kommer fra DEF, kommer ryger i 

spamfilteret. 

 

 

HB-møde 26-27. maj 2021: 

• Digital Strategi 

o Første step har man været i kontakt med medlemmer, som tidligere har meldt sig ud. 

Dette har ikke medført tidligere medlemmer til at melde sig ind igen. 

• FH Lokalt 

o Indsats kommune og regionsrådsvalg, der skal drøftes om der skal gøres noget 

ekstraordinært. Man vil lægge sig op ad de lokale FH sektioner. 

• Forbundssekretærerne deltager til mødet. 

o Evaluering af faste udvalg – udsat fra 2020. 

 

Pensionspolitik 

• Kan vi arbejde til vi er 68-69 år? 

o Generelt har bestyrelsen svært ved at se sig selv i samme job, i den alder. 

o Det kræver mere af arbejdspladsen, når pensionsalderen bliver højere. 

o Opmærksomhed på at i overenskomsterne er der mulighed for at aftale 

seniorordninger. 

o Opmærksomhed på at der igen til januar bliver mulighed for at få efterlønnen 

udbetalt. 

• Flere kollegaer pensionere sig selv 

• Tidlig tilbagetrækning 3 år før 

 

Der er lavet en samarbejdsaftale imellem FMC Rønland og BAT foreningerne (Bygge 

fagforeningerne, samt HK). 

- FMC skal bygge nyt produktionsanlæg til en anlægssum på +500. mio. 

- FMC forventer det primært bliver udenlandske virksomheder, som beskæftiges på 

projektet. 

- Der er aftalt at samtlige entreprenører på pladsen, skal være overenskomstdækket, inden 

arbejdet påbegyndes. 

- Der er fuld adgang til pladsen. 
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- Der vil på forlangende udleveres portdata fra adgangskontrol, samt lønsedler mv. 

- Der er flere gode elementer i aftalen. 

 

 

Der er fokus på anlæg af solcellepark i Bur, som udføres af Bulgarsk virksomhed Sunotec. 

 

 

Salling El-service har indgået en uheldig lokalaftale, på trods af flere møder med TR og montører. 

Det giver lidt ringe i vandet, ved nogle af montørerne. 

 

 

Fiberprojektet er forlænget i Jylland/Fyn til efter sommer. 

- I forbindelse med projektet er flere virksomheder blevet overenskomstdækket. 

- Der er organiseret fiberteknikere i forbindelse med projektet, herunder tillidsvalgte, som var 

organiseret hos 3F, men arbejdede med Fiberarbejde. 

- Der har været afholdt medlemsmøder for fiberteknikere. 

- Der er oprettet en fiberuddannelse på Tradium (Teknisk skole Randers) 

o Vi besøger alle holdene 

 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

Udsat Generalforsamling 2020 afholdes 24. juni 2021 på matriklen i Holstebro, med opsat telt og 

helstegt pattegris. 

 

Steffen P. Andreasen, Spentrup ønsker ikke op til genvalg. 

Bestyrelsen indstiller til valg 

- Jesper Porup Fallesen, Viborg  

- Peter Rosendal Jensen, Spentrup 

- Thomas Hellerup, Viborg 

- Jørn Sand Tofting, Lemvig - 1. dirigent 

- Rasmus Møllenberg, Randers - 2. dirigent 

 

Der er købt for 200.000 kr. aktier i arbejdernes landsbank. 

Forbundshuset har købt tilsvarende aktier for 30.000.000 kr. 

 

5 Økonomi 

 

a. Kontooversigt 

• Fremvisning af indestående midler. 

 

 

b. Bogføring 1. kvt. 2021 
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• Regnskab for første kvartal er gennemgået. 

 

c. Drøftelse af investering af frie midler 

• Vi er varslet pr. 1 juni 2021 at indestående midler, på mere end 100.000, forrentes 

med -0,6%. 

• Forslag til at investere 2.000.000 kr. af de indestående midler. 

• Forslaget blev godkendt. 

i. 6 stemte for 

ii. 3 stemte imod 

iii. 1 stemte ikke 

 

d. Medlemstal pr. 3. maj 2021 

• pt. 2.288 betalende svende medlemmer i afdelingen 

• pt. 559 under uddannelse 

• pt. 338 pensionister 

• pt. 44 ledige 

• pt. 73 tillidsrepræsentanter. 

• pt. 57 arbejdsmiljørepræsentanter 

 

 

6 Sager til beslutning 

Generalforsamling 2021, afholdes 

- Tinghallen, Viborg 

- 18. november 2021 om aftenen 

Der skal vælges kongresdelegeret på denne generalforsamling. 

 

Indstilling til 2 Tillidsrepræsentanter til TR forum i Pension Danmark 

- Jarle Totland fra El:con Viborg 

- Sigvald Levy Brusberg 

Hvis en af de udpegede ikke ønsker udpegning, eller senere hopper fra, bemyndiges afdelingen til 

at udpege ny tillidsrepræsentant. 

 

 

7 Orientering fra nedsatte udvalg: 

Lærlinge & ungdomsudvalg 

• Der har været afholdt ungdomsmøde i afdelingen på teams. Der var tilslutning. 

o Man var bredt repræsenteret i afdelingens område, på mødet. 

o God opbakning fra ungdommen til kommende ungdomsarrangementer. 

o Der bliver arrangeret rundvisning på Gødstrup sygehus. 

o Man vil gerne arrangere arrangementer i forskellige byer i afdelingens område. 

o Boost bliver afviklet i år og der er plads til flere deltagere. 

o Formøde weekend bliver afholdt i Nibe i år. 
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Evt. spørgsmål til udsendte notater, fra øvrige faste udvalg 

• Ingen spørgsmål. 

 

 

8 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

Orientering fra nogle af bestyrelsesmedlemmerne om at de er i gang med lønforhandlingerne. 

 

 

9 Eventuelt 

 

 

Planlagte afdelingsbestyrelsesmøder og generalforsamling i 2020 

 

• Torsdag den 24. juni 2021 – Generalforsamling. ”UDSAT Pga. Covid-19” 

• Konstruering efter generalforsamling. ”UDSAT Pga. Covid-19” 

 

Planlagte afdelingsbestyrelsesmøder og generalforsamling i 2021 

• Torsdag den 24. juni, Holstebro ”udsat” generalforsamling 2020. 

• Torsdag den 16. september, Holstebro – Bestyrelsesmøde 

• Onsdag den 13. oktober, Randers – Bestyrelsesmøde 

• Onsdag den 3. november, Holstebro – Bestyrelsesmøde 

• Torsdag den 18. november, Viborg - Generalforsamling 2021. 

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


