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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 7 – 2021 

 

Tirsdag den 03. november 2021 kl. 15.00 – 17.00, Holstebro 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Brian Poulsen Jensen, Viborg 
Jesper O. Christensen, Viborg 
Jesper Porup Fallesen, Viborg  
Peter Rosendal Jensen, Spentrup 
Dennis Aldahl, Løgstrup 
Bent Gasberg, Thisted 
Jonas Brøner Søgaard, Faarup 
Jørn Sand Tofting, Lemvig - 1. dirigent 
Rasmus Møllenberg, Randers 
 
 

Afbud: 
Thomas Hellerup, Viborg  - 2. dirigent 
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro 
Anders Granzow Larsen, Karup 
 
Fraværende: 
 
 
Tilforordnet 
Kim Simonsen, Hammerum 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

Brian bød velkommen. 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2 Godkendelse af bestyrelsesreferater 

• Referat fra 12. oktober 2021. 

o Godkendt. 

 

3 Orientering v/formand & kontor 

• Lønstatistikken er afsluttet og viser en samlet fremgang for vores medlemmer på 7,94 kr. pr 

time. 

HB møde 10. november 2021. 

• Drøftelse omkring IT, som forsat ikke virker efter hensigten. 

o Der skal ske noget nu. 

• Heltidsulykkesforsikringen koster kollektiv mindre næste år. 

o I stedet for at nedsætte betalingen, er indstillingen at forbedre dækningen. 

o Hvad kan kontingentet nedsættes? 

• Punkt omkring kontingent for arbejdende pensionister. 

• Ansøgning om ansættelse af en ekstra agitator. 

o Kunne det ikke være bedre at anvende midlerne, til styrkelse af lærlinge netværk 

lokalt. Ungdommen ønsker bynære netværk. 

• Punkt omkring fratrædelsesaftaler  

• Gennemgang af A-kasse budget. 

• Evaluering af Topmøde 2021. 

• Budget 2022 Forbund. Oplæg til kontingentstigning på 3 kr. 
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o Man har fjernet 2 vakante forbundssekretær poster fra budget, på trods af aftale i HB 

om at disse forsat skal være tilgængelige ved behov. 

• Regnskab 3. kvartal. 

 

Generalforsamling 18. november 2021 

• Der er lavet en skriv, som kan anvendes til at motivere kollegaer, til at stille op som 

kongresdelegeret. 

• Der ønskes tilbagemelding fra bestyrelsen, hvis man er bekendt med ikke at kunne deltage 

på kongressen. 

 

 

4 Opfølgning på tidligere beslutninger 

• Intet til punktet. 

 

5 Økonomi 

 

a. Kontooversigt 

• Fremvisning af indestående midler. 

 

b. Medlemstal pr. 28. oktober 2021. 

• pt. 2.273 betalende svende medlemmer i afdelingen. 

• pt. 598 under uddannelse. 

• pt. 352 pensionister. 

• pt. 25 ledige. 

• pt. 73 tillidsrepræsentanter. 

• pt. 60 arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

6 Sager til beslutning 

 

Forslag til at afholde Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. indkomne forslag. 

Fredag d. 12 november, 16.00 - 17.30 

eller 

Lørdag d. 13 november, 10.00 - 11.30 

 

Besluttet at det afholdes fredag d. 12. november kl. 16.00 

 

 

7 Orientering fra nedsatte udvalg: 

Lærlinge & ungdomsudvalg 

• Afholdt årsmøde i weekenden på Scandic i Odense. 

• Vi er rigtig godt repræsenteret i afdelingen og regionen, med nogle rigtig engagerede unge 

medlemmer. 
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• Stor debat med bred deltagelse på talerstolen. 

• Vi skal i gang med at koordinere og skemasætte vores ungdomsarbejde i afdelingen. 

 

Uddannelsesudvalgsmøde: 

• SKP elever kan have svært ved at søge deres første job, hvorfor man gør meget for at 

virksomhederne kommer på skolerne og taler med eleverne. 

 

Arbejdsmiljøudvalg i afdelingen: 

• Afholdt møde 28. oktober 

• Planlagt aktiviteter i afdelingen næste år. 

o Invitere Lars Sørensen fra forbundet til afdelingen. 

▪ Sætte fokus på psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. 

o Forslag til at arrangere førstehjælp i afdelingen. 

 

 

8 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer udover kontoret 

• Jørn Sand har været til revision i A-kassen, sammen med Leo fra Blik og Rør. 

• Jørn skal til budgetmøde og revision i forbundet i næste uge, sammen med Stig. 

• Aktiviteter i Thisted By klub har været neddroslet under Corona, men er nu startet op igen, 

med kommende arrangementer sidst på året og planlagte arrangementer næste år. 

• Semco Maritime har fået første lærling, som skal være offshore dele af læretiden.. 

 

 

9 Eventuelt 

• Der har været afholdt konference mellem Dansk El-Forbund og Tekniq, vedrørende 

elektrikeren i fremtiden og med fokus på grøn energi. 

• Kommende temamøde i Randers på mandag, med 18 tilmeldte pt. 

• Drøftelse omkring geografiskplacering af kontorer i afdelingen. 

• Afdelingen har oprettet en profil på Instagram. 

 

Planlagte afdelingsbestyrelsesmøder og generalforsamling i 2021 

• Fredag den 12. november, Teams møde over video  – Ekstraordinært Bestyrelsesmøde. 

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

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


