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Beslutningsreferat fra Dansk El-Forbund Midtjylland generalforsamling 
 

Torsdag den 23. november 2017 kl. 17.15 – 23.00, Tinghallen, Viborg  
______________________________________________________________________________ 
 
1. Formand Peter Kann bød de fremmødte velkommen. 
Peter Kann oplæste navne på afdøde medlemmer det sidste år. Æret være deres minde. 
Deltagerne sang ”Når jeg ser et rødt flag smælde”. 
 
2. Formanden stillede forslag om, at mødet blev ledet efter følgende forretningsorden. 
 
1. Generalforsamlingen vælger 2 dirigenter der leder generalforsamlingen. Valget ledes af 
formanden for afdeling Midtjylland. 
 
2. Dirigenterne 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. 
 
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. 
 
Valg af dirigenter, formanden stillede forslag om Jørn Sand Tofting og Torben Dyhr Krog blev 
valg som dirigenter. 
Begge blev valgt. 
 
3 Valg af stemmeudvalg 
Formanden stillede forslag om Aage Christensen, Dennis Aldahl og Jesper Porup. 
Alle blev valgt til stemmeudvalget. 
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Dirigenterne overtog herefter ledelsen af generalforsamlingen og oplyste der var 46 deltager, 
hvoraf de 40 havde stemmeret. 
 
De to dirigenter konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og indbudt, med indbydelse 
og dagsorden i Fagbladet ”Elektrikeren” september og november 2017, på afdelingens 
hjemmeside og via nyhedsbrev  
  

Dagsorden, efterfulgt af beslutninger. 
 
4. Dagsorden 
Den udsendte dagsorden blev godkendt. 
 
5. Protokol/referat fra sidste års generalforsamling var fremlagt. 
Blev godkendt. 
 
6. Beretning 
Formanden gennemgik hans beretning, det følgende er stikord fra Peter Kann`s beretning. 

• Afdelingsmedlemstal 3.006 heraf 2208 betalende og 427 lærlinge medlemmer. 

• På landsplan har der været en medlemsfremgang på 1%. 

• ”Vi skal i tale sætte” at det er vigtigt at være medlem af en faglige organisation. 

• Det er især lærlinge tilgangen der er vigtig, og der er forsat storbrug for flere lærlinge. 

• Lærlinge korttidsaftaler – er stigende og er i dag ca. 26%. 

• Vores nye grunddannelse er ved at være indfaset. 

• Efteruddannelse er næsten gået i stå. 

• Akademiuddannelse mens man går på arbejde er et meget spændende tilbud. 

• Ungdomsarbejdet fungeret meget fornuftigt, senest har der været afholdt Bowling turnering. 

• Ledighedsprocenten i dag meget lav - 16 ledige. 

• Vikarfirmaer ansætter mange udenlands elektriker. 

• Overenskomstforhandlinger, de nye overenskomster blev godkendt. 

• Måske skal vi satse på en kortere arbejdsuge ved næste OK forhandling. 

• De unge har fra 1. marts 2018, krav på at få indbetalt AMP når de fylder 20 år. 

• El fagets funktionæroverenskomst kom også med i den nye overenskomst. 

• Vores svar procent på 63% - flot. 

• Timelønudviklingen har den sidste år vist en fremgang på kr. 5,40 pr. time. 3,09 %. 

• Akkord, det er kedeligt at der ikke er flere der ønsker at arbejde efter vores priskurant. 

• LO og FTF forhandler fusion – men lad os nu se om det lykkes. 

• Den politiske situation. 

• Der skal mange store forandringer i forbundet. 

• Afdelingen har ansat en socialrådgiver Janne Loftager og medlemsagitator Jesper Porup. 

• DEF A-kassen er blevet centraliseret. 

• Vores afd. kontor i Randers flytter sammen med 3F lokaler Randers den 1. januar 2018 

• Organisering er en vigtig arbejdsopgave for Dansk El-Forbund. 

• Kontoret ønsker at besøge alle vore AMR og Tillidsrepræsentanter hen over vinteren. 

• Vi skal have de gule medlemmer tilbage til vores fagforening. 

• Vi besøger forsat alle grundforløbeleverne på erhvervsskolerne. 

• Vi besøger alle vore erhvervsskoleelever flere gange i deres læretid. 

• Afdelings byklubberne har ændret deres vedtægter, til at deres klubkontingent kr. 6,00 pr. 
medlem pr. måned opkræves via afdelingens kontingentet. 
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• Vi deltager aktiv i de lokale uddannelsesudvalg (LLU) og bestyrelser på erhvervsskolerne. 

• Vi ønsker at være synlige på flest mulige bygge- og arbejdspladser. 

• Vi ønsker at arrangere flere spændende medlemsarrangementer. 

• Vi har afviklet flere lærlinge arrangementer. 

• Der er en stigning i antallet af faglige- og arbejdsskadesager. 

• Tak til medlemmer, bestyrelsen og kontoret. 
 
Efterfølgende debat. 

• Vi bør kæmpe imod der indgås korttids uddannelsesaftaler med el-lærlinge. 

• En af afdelingens lærlinge er blevet valgt som FLU repræsentant. 

• Det må være en stor udfordring med de mange a-kasselovændringer. 
Beretningen blev efterfølgende enstemmigt godkendt. 
 
7. Regnskabet for 2016 
Peter Jensen gennemgik afdelingsregnskabet for 2016. 
Det blev oplyst at revisionen ikke havde bemærkninger til regnskabet, der viser en overskud på kr. 
460.405,00. 
Generalforsamlingen godkendte afdelingsregnskabet for 2016. 
 
8. Afdelingsbudget og afdelingskontingent for 2018  
Peter Jensen gennemgik afdelingsbudgetforslaget for 2018. 
Bestyrelsen indstillede det fremlagte budgetforslag og kontingent til vedtagelse, der medfører et 
uændret afdelingskontingent for 2018 på kr. 195,00 pr. medlem pr. måned.  
Den nuværende byklub kontingent bortfalder den 31. december 2017. 
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte afdelingsbudget og kontingent for 2018. 
 
9. Indkomne forslag 
Formanden oplyste der ikke var indkommet medlemsforslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, foruden et fra bestyrelsen. 
 
9.1 Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer. 
Vedtægternes § 6 stk. A.  
Følgende tekst ønskes fjernet, for at give bestyrelsen en stører manøvredygtighed. 
”Afdeling Midtjylland har kontor i Holstebro og Randers. Formanden har det daglige ansvar for det 
ene kontor og næstformanden har det daglige ansvar for det andet kontor”. 
Vedtægtsændringsforslaget blev godkendt. 
 
10. Personvalg 
 
10.1 Formand / fuldtidsstilling / bestyrelsesmedlem og HB medlem Peter Høybye Kann. 
Dirigenterne oplyste der var 11 deltager på generalforsamlingen der ønskede skriftlig afstemning. 
Der blev uddelt stemmekort og afstemning  
Efter stemmeoptællingen meddelte dirigenterne, at afstemningen medfører at formanden 
ikke er genvalgt. Ja. 13 - Nej 17 - Blank 10 
 
Bent Gasberg, mente at afstemningsresultatet sandsynligvis var et resultatet af længere tids 
utilfredshed med formandens ledelsesstil i bestyrelsen og på kontoret. 
Kent Oddershede, takkede formanden for hans tid som afdelingsformand. 
Peter Kann, oplyste han tog afstemningen til efterretning. 
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10.2 Fagligsekretær / fuldtidsstilling / bestyrelsesmedlem, Knud Egon Poulsen. 
Blev enstemmigt valgt ved håndsoprækning. 
 
Her efter gik generalforsamlingen over til valg / genvalg af afdelingsbestyrelsen. 
 
Det blev oplyst at generalforsamlingen jf. vores fusionsdokument, kun skal vælge 10 
bestyrelsesmedlemmer for et år. 
Stemmeudvalget uddelte en fælles stemmeseddel, hvor generalforsamlingen skulle prioritere / 
vælge 10 af de 11 bestyrelseskandidater. 
 
Afstemningen viste i en ikke prioriteret rækkefølge følgende resultat 
 
1. Bestyrelsesmedlem Anders Granzow Larsen, Karup. 
Blev genvalgt for et år. 
 
2. Bestyrelsesmedlem Bent Gasberg, Thisted. 
Blev genvalgt for et år. 
 
3. Bestyrelsesmedlem Dennis Aldahl, Løgstrup. 
Blev genvalgt for et år. 
 
4. Bestyrelsesmedlem Jesper Porup, Viborg. 
Blev genvalgt for et år. 
 
5. Bestyrelsesmedlem Jørn Sand Tofting, Lemvig. 
Blev genvalgt for et år. 
 
6. Bestyrelsesmedlem Preben Iversen, Holstebro. 
Blev genvalgt for et år. 
 
7. Rasmus Damm Mølleberg, Randers.  
Blev genvalgt for et år. 
 
8. Bestyrelsesmedlem Richardt Holst Sørensen, Skals. 
Blev genvalgt for et år.  
 
9. Bestyrelsesmedlem Steffan Pedersen Andreasen, Spentrup. 
Blev genvalgt for et år. 
 
10. Bestyrelsesmedlem Aage Christensen, Roslev. 
Blev genvalgt for et år. 
 
Bestyrelsesmedlem Rene Skaarup, Havndal. 
Blev ikke genvalgt. 
 
10.3 Ungdomsudvalgsmedlem 
Ingen indstillinger. 
 
10.4 Faglig bilagskontrollant Allan Brygger, Herning. 
Blev genvalgt for to år. 
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10.5 Revisions virksomhed Revisionsinstituttet, Højbjerg. 
Blev genvalgt. 
 
10.6 Bestyrelsessuppleant 
Jesper Otkjær Christensen, Torben Feldborg Vangsgaard, Thommas Stagsted Hellerup og Rene 
Skaarup ønskede at opstille som bestyrelsessuppleant. 
 
Der blev uddelt en fælles stemmeseddel, hvor generalforsamlingen skulle prioritere / vælge 4 
bestyrelsessumpplanter. 
 
Afstemningen viste i prioriteret rækkefølge følgende resultat 
 
1. Bestyrelsessuppleant, Rene Skaarup, Havndal. 
Blev valgt.  
 
2. Bestyrelsessuppleant, Thommas Stagsted Hellerup, Viborg. 
Blev valgt. 
 
3. Bestyrelsessuppleant, Jesper Otkjær Christensen, Viborg. 
Blev valgt. 
 
4. Bestyrelsessuppleant Torben Feldborg Vangsgaard, Randers. 
Blev valgt. 
 
10.7 Faglig bilagskontrollant suppleant  
 
Afstemningen viste i prioriteret rækkefølge følgende resultat 
 
1. suppleant Rene Skarrup, Havndal. 
Blev valgt. 
 
2. Faglig bilagskontrollant suppleant. 
Vakant. 
 
10.8 Valg af kongresdelegerede og suppleanter.  
Dirigenterne gennemgik reglerne for valg af kongresdelegerede og suppleanter, der skal 
repræsentere vores afdeling på Dansk El-Forbund kongres 30. oktober – 2. november 2018. 
Afdelingens endelige antal kongresdelegerede meddeles medio januar 2018, men forbundet har 
meddelt afdelingen kan forvente at få ca. 23 kongrespladser foruden en plads jf. forbundslovene 
og en kongresvalgt. 
 
Kongresdelegeret jf. forbundslovene. 
Afdelingsformand og HB medlem. 
 
Kongresdelegeret valgt på den seneste kongres. 
Forbunds bilagskontrollant Jørn S. Tofting, Lemvig. 
 
Kongresdelegerede i en ikke prioriteret rækkefølge jf. vore afdelingsvedtægter. 
1. Brian Poulsen Jensen, Viborg. 
2. Peter Rosendahl Jensen, Spentrup. 
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3. Knud Egon Poulsen, Herning. 
4. Anders Heinrich Granzow Larsen, Karup. 
5. Bent Gasberg, Thisted. 
6. Dennis Aldahl, Fiskbæk. 
7. Jesper Porup, Viborg. 
8. Preben Iversen, Holstebro. 
9. Rasmus Damm Møllenberg, Randers. 
10. Richardt Holst Sørensen, Skals. 
11. Steffen Pedersen Andreasen, Spentrup. 
12. Aage Christensen, Roslev. 
13. Allan Brygger, Herning. 
14. John Frølich, Randers. 
 
Kongresdelegerede i prioriteret rækkefølge valgt på generalforsamlingen. 
15. Thomas Stagsted Hellerup, Viborg -  
16. Jesper Otkjær Christensen, Viborg 
17. Kent Oddershede, Thisted 
18. Torben Feldborg Vangsgaard, Randers 
19. Steffen Winblad, Thisted 
20. Rene Skarrup, Havndal 
21. Tommy Svith Edvart, Ryomgård 
22. Martin Søe, Thisted 
23. Kim Ellegaard Simonsen, Herning 
 
Suppleanter for de kongresdelegerede i prioriteret rækkefølge valgt på 
generalforsamlingen. 
1.Thomas Ørum Nielsen, Thyborøn 
2 Henry Slots, Ringkøbing 
 
11 Eventuelt 
Næstformand Brian Poulsen Jensen, vi må erkende at denne generalforsamling har været en 
anderles generalforsamling, da vi allerede kan varsle vi jf. vore afdelingsvedtægter snarest skal 
indbyde til en ekstraordinær generalforsamling for at vælge en afdelingsformand. 
Bestyrelsen vil takke Rene Skarrup og Torben Dyhr Krog for jeres bestyrelsesindsats i gennem 
mange år. 
 
Tak til generalforsamlingen - kom godt hjem 
 
 

_______________________________________________ 
Torben Dyhr Krog - Dirigent 

 
 

________________________________________________ 
Jørn Sand Tofting – Dirigent  

 
 

________________________________________________ 
Knud Egon Poulsen – Referent 


