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Beslutningsreferat fra Dansk El-Forbund Midtjylland generalforsamling 
 
Torsdag den 24. november 2016 kl. 17.15 – 21.05 på Skive Tekniske 
skole, Skive  
______________________________________________________________________________ 
 
 
Peter Kann bød de fremmødte velkommen. 
 
Standup - foredrag med Thomas Grønnemark. 
Doven energi, Lav mindre, nå mere. 
Mange danskere har foden solidt plantet på speederen. Døgnet rundt. Det giver stress for mange 
mennesker. Alt for mange mennesker. Men der er en anden vej. ”Doven energi” – altså den kloge 
version – kan give mennesker alt fra ”livsnydelse til robusthed”, og sågar arbejdsglæde. 
 
De 32 deltager spiste aftensmad. 
 
Peter Kann oplæste navne på afdøde medlemmer den sidste år. 
Æret være deres minde. 
 
Deltagerne sang ”Når jeg ser en rødt flad smælde”. 
 
1. Formanden stillede forslag om, at mødet blev ledet efter følgende forretningsorden. 
 
1. Generalforsamlingen vælger 2 Dirigenter til at lede generalforsamlingen. Valget ledes af 
formanden for afdeling Midtjylland. 
 
2. Dirigent foretager valg af mindst 3 personer til et stemmeudvalg. 
Dirigenten sætter dagsordenens punkter under forhandling i den orden, de er opført, og kan ikke 
fravige denne uden generalforsamlingens samtykke. Efter et punkts behandling sætter dirigenten 
punktet til afstemning. 
 
3. Dirigenten meddeler talerne ordet i den orden, de er indleveret. I særlige tilfælde kan dirigenten, 
uden generalforsamlingens samtykke, fravige denne regel for korte bemærkninger. 
 
4. Der kan på mødet stilles ændringsforslag til indkomne forslag, samt til de af afdelingen fremsatte 
forslag.  
 
5. Ændringsforslag på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til Dirigenten. 
 
6. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 medlemmer på 
generalforsamlingen forlanger skriftlig afstemning. 
 
7. Personvalg foregår ved skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater til samme valg. 
 
8. Hvis et medlem på grund af sygdom eller andet forfald er forhindret i at være til stede på 
generalforsamlingen, hvor vedkommende er på valg, kan valg finde sted, såfremt der foreligger et 
skriftligt tilsagn fra medlemmet. 
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9. Dirigenten har ret til at indtegne sig selv som deltager i debatten. Dirigenten skal respektere den 
tillid, forsamlingen viser, da der ved korte indlæg ikke udpeges en anden dirigent. 
 
10. Såfremt en eller flere i forsamlingen stiller dirigenten mistillid, skal dirigenten træde tilbage. 
Formanden leder herefter en afstemning.  
Hvis mistillidsvotummet får mere end halvdelen af de afgivne stemmer, skal ny dirigent vælges. 
Forretningsorden blev vedtaget. 
 
 
2. Valg af dirigenter 
Formanden stillede forslag om Jørn Sand Tofting og Torben Dyhr Krog blev valg som dirigenter. 
De blev begge valgt. 
 
De to dirigenter overtog herefter ledelsen af generalforsamlingen. 
 
De to dirigenter konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og indbudt, med indbydelse 
og dagsorden på afdelingens hjemmeside, i Fagbladet Elektrikeren i september og november 
2016. 
 
 

Dagsorden, efterfuldt af beslutninger. 
 
3 Valg af stemmeudvalg 
Der blev stillet forslag om at vælge Aage Christensen, Dennis Aldahl og Jesper Porup. 
Alle blev valgt til stemmeudvalget. 
 
4. Møde dagsorden 
Blev godkendt. 
 
5. Protokol/referat 
Blev godkendt. 
 
6. Beretning  

 Peter Kann aflagde bestyrelsens beretning. 

 Medlemstal 2957 heraf 2219 betalende medlemmer. 

 Kontoret prioriterer organisering som vigtig daglig opgave, det er således glædelig at vi har 
kunnet bevare vores medlemstal. På landsplan vurderer vi at de 70 % organiseret i DEF. 

 Vi kan konstatere at faget vokser, da der jo er mangel på faglærte elektriker.  

 Men vi skal fortsat tiltrække flere el-lærlinge. 

 Vores grunduddannelse er blevet modul opbygget, dvs. lærlingene skal sammen med 
virksomheden vælge uddannelses moduler der er relevante på deres læreplads. 

 Det er nu mulig at få en akademiuddannelse, samtidig med man er i job.  

 Vi glæder os over en stigende antal unge aktive lærlinge. 

 Der er for tiden kun 19 medlemmer der modtager dagpenge. 

 Industri- og Elektriker overenskomsten skal genforhandles i perioden frem til marts 2017.  

 Vi vil forsøge at øge valgdeltagelsen i forbindelse med OK urafstemningen. 

 Afdelingens lønudvikling har de sidste 12 måneder været på 1,14%, den gennemsnitlige 
timeløn er kr. 185,15 pr. time. 

 LO og FTF Danmark undersøger om en sammenlægning er fornuftig. 
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 Vi må erkende Danmark styres af en borgerlig flertal.  

 Vores forbundskontor er flyttet sammen med Malerne og Blik og Rør.  

 Vores A-kasse er blevet centraliseret. 

 Tove er ansat som ny fagligsekretær. 

 Der arbejdes på at få ansat en deltids socialrådgiver.  

 Vi har opdelt vores afdeling i fire geografiske områder. 

 De faglige medarbejder ønsker at komme mere ud til afdelingens medlemmer.  

 Dansk El-Forbunds A-kasse er blevet centraliseret. 

 Der er 119 gule medlemmer i afdelingen. 

 Der bliver brugt meget tid på at modvirke, at vore medlemmer udmelder sig af forbundet. 

 Der arbejdes på at forenkle by-klub aministationen, og vi ønsker alle medlemmer er 
medlem af by klubberne. Vi vil foreslå afdelingen overfører en direkte tilskud til byklubberne 
på kr. 6.00 pr. medlem pr. måned. 

 Kontakten til de valgte tillidsrepræsentanter skal styrkes. 

 Afdelingen skal jævnlig besøge el-lærlingene på erhvervsskolerne. 

 Afdelingen er aktiv i de lokale LO sektioner. 

 Der skal afholdes en passende antal medlemsmøder. 

 Vi gennemfører en del faglige- og arbejdsskade sager. 
 

Efterfølgende debat. 

 Centralisering af A-kassen. 

 Der er udfordringer med arbejdsfordelingen. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
 
7. Regnskabet for 2015 
Peter Jensen gennemgik afdelingsregnskabet for 2015. 
Det blev oplyst at revisionen ikke havde bemærkninger til regnskabet. 
Årets resultat blev kr. 649.130,00. 
Generalforsamlingen godkendte afdelingsregnskabet for 2015. 
 
 
8. Afdelingsbudget og afdelingskontingentet for 2017  
Afdelingsbudgetforslaget for 2017 blev gennemgået. 
Bestyrelsen indstiller det fremlagte budgetforslag og afdelingskontingent for 2017 på kr. 189,00 pr. 
medlem pr. måned til vedtagelse på generalforsamlingen. 
Byklub kontingentet ændres til – afdelingen yder byklub tilskud. 
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte afdelingsbudget og afdelingskontingent for 
2017. 
 
 
9. Indkomne forslag 
Peter Kann oplyste der ikke var indkommet medlemsforslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen. 
 
9.1 Bestyrelsen ønsker vedtægtsændringer. 
Vedtægternes §10 stk. B. 
Bestyrelsen stiller forslag om at slette ordene ”valgt på generalforsamlingen”. 
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Begrundelse: 
Ved at ændre sidste linje, kan bestyrelsen få handlefrihed til at indhente tilbud på den 
efterfølgende års revision. Hvis bestyrelsen beslutter at benytte en anden revisor skal det 
efterfølgende meddeles på førstkommende generalforsamling. 
Aftale med ”Ny revisionsvirksomhed” kan kun indgås hvis minimum ¾ af den valgte bestyrelse er 
enig. Ændringen vil sikre afdelingen ikke betaler mere end markedsprisen for revidering af 
regnskabet. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
9.2 Bestyrelsen ønsker vedtægtsændringer. 
Vedtægterne § 2 stk. B - ny tekst. 
Som medlem af Dansk El-Forbund Midtjylland, bliver man medlem af den byklub, hvor man har 
bopæl. 
Afdelingen overfører hver måned et aktivitetstilskud til by klubberne. 
By klubberne skal indsende regnskab/ kontoudskrift til afdelingsbestyrelsen hvert år i januar. 
Størrelsen på aktivitets tilskuddet fastsættes på afdelingsgeneralforsamlingen efter indstilling. 
Afdelingen har udarbejdet minimums standardvedtægter for byklubber. 
 
Begrundelse: 
Bestyrelsen har efter henvendelse fra afdelingens by klubber undersøgt og drøftet hvordan by 
klubberne sikres medlemsgrundlag og økonomi til lokale sociale aktiviteter og arrangementer. 
Derfor arbejdes der pt. på at kontingent indtægterne til de nuværende by klubber, ændres til at 
være et aktivitetstilskud, indeholdt indeholdes i afdelingskontingentet. 
Tilskuddet i 2017 foreslås til kr. 6,00 pr. medlem pr. måned 
Det fremlagte afdelingsbudgetforslag, skal hvis forslaget vedtages øges med kr. 6,00 pr. medlem 
pr. måned. Samtidig fjernes det nuværende by klub kontingent, på mellem kr. 6,00 og 10,00 pr. 
medlem pr. måned. 
Ovennævnte medfører at ca. 20 % af medlemmerne, vil blive opkrævet en højere 
afdelingskontingent, og 80 % af medlemmerne, vil blive opkrævet en uændret eller mindre 
kontingent. 
Alle medlemmer vil med forslaget blive medlem at en byklub og kan deltage i deres aktiviteter.  
Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre denne kontingentændring, ved 
førstkommende kontingentkørsel efter at by klubberne tiltræder aftalen.  
By klubberne forpligtes hvis forslaget vedtages og indgår i aftalen, til årlig i januar måned at 
orientere bestyrelsen om deres økonomi og afholdte aktiviteter. Jf. folderen ”fremtidens byklubber”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
 
10. Personvalg 
 
Formand / fuldtidsstilling / bestyrelsesmedlem og HB medlem  
Peter Høybye Kann, Spentrup, er på valg i 2017. 
 
Næstformand / fuldtidsstilling / bestyrelsesmedlem og 1. suppleant for HB medlem. 
Brian Poulsen Jensen, Viborg. 
Blev enstemmigt genvalgt.  
 
Fagligsekretær / fuldtidsstilling / økonomiansvarlig / bestyrelsesmedlem. 
Peter Rosendahl Jensen, Spentrup. 
Blev enstemmigt genvalgt. 
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Fagligsekretær / fuldtidsstilling / bestyrelsesmedlem. 
Knud Egon Poulsen, Herning er på valg i 2017. 
 
1. Bestyrelsesmedlem Allan Sørensen, Fårup, ønskede ikke genvalg. 
Rasmus Damm Mølleberg, Randers.  
Blev enstemmigt valgt for et år. 
 
2. Bestyrelsesmedlem Anders Granzow Larsen, Karup. 
Blev enstemmigt genvalgt for et år. 
 
3. Bestyrelsesmedlem Bent Gasberg, Thisted. 
Blev enstemmigt genvalgt for et år. 
 
4. Bestyrelsesmedlem Dennis Aldahl, Løgstrup. 
Blev enstemmigt genvalgt for et år. 
 
5. Bestyrelsesmedlem Flemming Faarup, Mariager, ønskede ikke genvalg. 
Richardt Holst Sørensen, Skals. 
Blev enstemmigt valgt for et år. 
 
6. Bestyrelsesmedlem Jens Peter Bang, Randers, ønskede ikke genvalg. 
Steffan Pedersen Andreasen, Spentrup. 
Blev enstemmigt valgt for et år. 
 
7. Bestyrelsesmedlem Jørn Sand Tofting, Lemvig. 
Blev enstemmigt genvalgt for et år. 
 
8. Bestyrelsesmedlem Preben Iversen, Holstebro. 
Blev enstemmigt genvalgt for et år. 
 
9. Bestyrelsesmedlem Rene Skaarup, Havndal. 
Blev enstemmigt genvalgt for et år. 
 
10. Bestyrelsesmedlem Torben Dyhr Krog, Herning. 
Blev enstemmigt genvalgt for et år. 
 
11. Bestyrelsesmedlem Aage Christensen, Roslev. 
Blev enstemmigt genvalgt for et år. 
 
12. Bestyrelsesmedlem Jesper Porup, Viborg. 
Blev enstemmigt genvalgt for et år. 
 
Ungdomsudvalgsmedlem vakant. 
Ingen opstillede. 
 
Faglig bilags kontrollant John Frølich, Randers. 
Blev enstemmigt genvalgt for to år. 
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Faglig bilags kontrollant John Krog, Roslev. 
Fratræder på grund af alder i perioden. 
 
Revisions virksomhed Revisionsinstituttet, Højbjerg. 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
1. Bestyrelsessuppleant Torben Feldborg Vangsgaard, Randers. 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
2. Bestyrelsessuppleant. 
Vakant. 
 
3. Bestyrelsessuppleant. 
Vakant. 
 
4. Bestyrelsessuppleant. 
Vakant. 
 
1. Faglig bilagskontrollant suppleant Allan Brygger, Herning. 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
2. Faglig bilagskontrollant suppleant. 
Vakant. 
 
 
11 Eventuelt 
Peter Kann takkede Allan Sørensen, Jens Peter Bang, for deres indsats i bestyrelsen. 
Peter Kann bød de nyvalgte Rasmus Damm Mølleberg, Richardt Holst Sørensen og Steffan 
Pedersen Andreasen velkommen til bestyrelsesarbejdet. 
 
Tak til deltagerne på generalforsamlingen. 
 
 
 

_______________________________________________ 
Torben Dyhr Krogh - Dirigent 

 
 

________________________________________________ 
Jørn Sand Tofting – Dirigent  

 
 

________________________________________________ 
Knud Egon Poulsen - Referent 


