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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 5 – 2021 

 

Mandag den 20. september 2021 kl. 15.00 – 17.00, Holstebro 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Brian Poulsen Jensen, Viborg 
Jesper O. Christensen, Viborg 
Jesper Porup Fallesen, Viborg  
Peter Rosendal Jensen, Spentrup 
Thomas Hellerup, Viborg  - 2. dirigent 
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro 
Dennis Aldahl, Løgstrup 
Jørn Sand Tofting, Lemvig - 1. dirigent 
Bent Gasberg, Thisted 
Jonas Brøner Søgaard, Faarup 

Afbud: 
Rasmus Møllenberg, Randers 
Anders Granzow Larsen, Karup 
 
 
Fraværende: 
 
 
Tilforordnet 
Kim Simonsen, Hammerum

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian bød velkommen. 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferater 

• Referat fra 19. maj 2021. 

Godkendt. 

• Referat fra 29. juni 2021. 

Godkendt. 

• Referat fra Generalforsamlingen 24.06.2021 (Efterretning) 

 

3 Orientering v/formand & kontor 

• Topmøde 2021 

o 36 tillidsvalgte deltog fra Midtjylland. 

o Afdelingens trailer var tilstede på mødet, hvor der blev udleveret trøjer og livremme 

med afdelingslogo, samt en lille skarp til alle der slog vejen forbi traileren. 

o Hvor mange ansatte er der i forbundet? 

▪ Ca. 50 ansatte. 

o Det er rystende, hvor stor medlemstilbagegang der har været i FH, de sidste 20 år. 

o Kampagne omkring EL-ulykker. 

▪ Offentliggørelse kommer først, når arbejdsmedicinsk institut er færdig med 

at behandle alle tallene. 

▪ Planen er at forbundet og arbejdsmedicinsk, kommer rundt i afdelingerne, 

når man er klar til at offentliggøre.  

• Afdelingens bilagskontrollanter kommer snart på besøg i afdelingen, hvor bl.a. Jørn 

afholder et lille møde med dem inden. 
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• Generalforsamling 2021. 

o Der er booket lokaler i tinghallen i Viborg, til kommende generalforsamling. 

o 17. oktober skal bestyrelsen indstillinger være klar. 

o Der skal vælges kongresdelegerede på denne generalforsamling. Som det ser ud nu, 

skal der vælges 12 + 7-8 suppleanter. 

o Indstillinger til valg af delegerede, skal være inde før 9. november 2021. 

• Der er meget møde aktivitet pt, hvor der bl.a. er et stort efterslæb efter Corona-nedlukning. 

• Der er afholdes formøde i ungdommen i kommende weekend, hvor der deltager 10 fra 

afdelingen og 30 fra regionen. 

 

HB-møde 22-23 september. 

• Udvalg der skal forberede kongres 2022. 

• Fratrædelsesaftaler på forbundsvalgte, der ikke kan forsætte hele næste kongresperiode. 

• Mødekalender. 

• Platform for tillidsvalgte. 

• Forsatte IT udfordringer. 

• FH rapport, med medlemstilbagegang. 

• Halv årsregnskab. 

• Kontingentdrøftelser – stigninger. 

 

Kritik af flytning af bestyrelsesmøder. 

• Kritikken taget til efterretning. 

 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

 

 

5 Økonomi 

 

a. Kontooversigt 

• Fremvisning af indestående midler. 

 

b. Bogføring 2. kvt. 2021 

• Regnskab for andet kvartal er gennemgået. 

 

c. Medlemstal pr. 1. september 2021 

• pt. 2.312 betalende svende medlemmer i afdelingen 

• pt. 553 under uddannelse 

• pt. 347 pensionister 

• pt. 33 ledige 

• pt. 76 tillidsrepræsentanter. 

• pt. 60 arbejdsmiljørepræsentanter 



 

Dansk El-Forbund 
Midtjylland 

______________________________________________________________________________ 
 
 

 

3 / 5 

 

 

d. Uanmeldt Revision 

• Ny revisor, var på uanmeldt besøg 26. august, som ikke fandt bemærkninger til 

regnskab. 

 

 

6 Sager til beslutning 

 

a. Indstilling til uddannelsesudvalg 

Rene Skaarup indstilles til lokalt uddannelsesudvalg i Randers. 

 

b. Mødekalender 

Næste bestyrelsesmøde flyttes fra 13. oktober til 12. oktober. 

 

 

7 Orientering fra nedsatte udvalg: 

Lærlinge & ungdomsudvalg 

• Formøde afholdes i weekenden, med flot tilslutning fra afdelingen. 

• Der skal kigges på lokale ungdomsarrangementer. 

 

Evt. spørgsmål til udsendte notater, fra øvrige faste udvalg 

• Opfordring til at der i udsendte referater, noteres hvem der har lavet referatet. 

• Drøftelse omkring el-ulykke-kampagnen. 

• Tallene kan findes på www.elulykker.dk 

 

8 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

• Udlodning af gavekort til solar på 250 kr. 

• Der ansættes en fuld lærling på Viborg sygehus. 

• FMC har fokus på at ansætte kvinder pt. 

• Akea får ny direktør. 

 

9 Eventuelt 

Opfordring til at deltage i afdelingens arrangementer. 

 

 

Planlagte afdelingsbestyrelsesmøder og generalforsamling i 2021 

• Onsdag den 12. oktober, Randers – Bestyrelsesmøde. 

• Onsdag den 3. november, Holstebro – Bestyrelsesmøde. 

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

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

http://www.elulykker.dk/

