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Beslutningsreferat fra Ekstraordinær generalforsamling 
 
Torsdag den 21. juni 2018 kl. 19.00 – 21.00 Banetoften 54, Holstebro  
______________________________________________________________________________ 
 
Brian Poulsen Jensen bød velkommen. 
 

Dagsorden efterfuldt af beslutning 
 
1. Godkendelse af forretningsorden 
 
1. Generalforsamlingen vælger en Dirigenter til at lede generalforsamlingen. Valget ledes af formanden for 
afdeling Midtjylland. 
 
2. Dirigent foretager valg af mindst tre 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 % af medlemmerne 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. 

 
Blev godkendt 
 
 
2. Valg af dirigent 
Jørn Sand Tofting blev valgt. 
 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
Jørn konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. 
Efter optælling blev det oplyst der var 19 stemmeberettigede. 
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4. Valg af stemmetæller 
Mikkel Eriksen, Thomas Hellerup og Kim Simonsen blev valgt. 
 
 
5. Orientering om Dansk El-Forbund kongres i efteråret 2018 
Brian orienterede om forberedelserne til kongressen der afholdes i Århus den 30. oktober – 2. 
november 2018. 
Kongressen skal evaluere de sidste fire års drift og aktiviteter i forbundet, debattere, drøfte 
indkommende forslag, forbundslovændringer og valg af forbundsledelse osv. 
 
 
6. Behandling og vedtagelse af forslag afdelingen ønskes behandlet på Dansk El-Forbund 
32. kongres. 
 
6.1 Kommunikation med medlemmerne 
Hovedbestyrelsen pålægges at forbedre den digitale kommunikation med medlemmerne.  
Det foreslås at anvende E-Boks, til denne kommunikation samt at meddelelser som sendes til 
medlemmerne, får en oplysende adviseringstekst, så det umiddelbart kan ses hvad henvendelses 
drejer sig om. 
 
Begrundelse: Mange af vore medlemmer får ikke læst de breve som sendes til dem via ”MIT DEF”, 
der er også flere henvendelser om at ”MIT DEF”, er svært at finde osv. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
6.2 Overenskomst information 
Hovedbestyrelsen skal sikre at alle medlemmer, får tilsendt en ny overenskomst umiddelbart efter 
at disse er færdigforhandlet. 
Dette kan gøres i en særlig udsendelse (ikke sammen med fagbladet), med information om at 
fagforeningen nu har forhandlet ny aftale med deres arbejdsgiver. 
Forbundet udsender i samme omgang overenskomster til de virksomheder som vi har 
tiltrædelsesaftaler med. 
 
Begrundelse: Overenskomsten er vores vigtigste ”vare” på hylden, og det er derfor vigtigt at alle får 
denne tilsendt, som noget særligt. 
Vi er meget opmærksomme på at dette har en økonomisk omkostning, men vi ser det som en 
medlemsret. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
6.3 Styrket Lærlingeklub indsats 
 
Hovedbestyrelsen skal bestræbe sig på at bruge 1 kr. pr. medlem pr. måned i kongresperioden på 
en styrket indsats overfor lærlingeklubber jf. ”formål og strategi samt handlingsplaner” for Dansk 
El-Forbund 2018-2022.  
 
Den ene krone skal tages fra HB forslag 5.0, i de afsatte midler til udmøntning af særlige initiativer i 
”formål og strategi samt handlingsplan”. 
 
Beløb der afsættes opgøres en gang årligt med medlemstallet pr. 1/7 forudgående år.  
 
(19.000 medl. x 48 måneder x 1 kr. = 912.000 kr. i kongresperioden eller 228.000 kr. om året.) 
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Begrundelse: Klubarbejdet er ofte vores kollegaers første og tætteste kontakt til fagforeningen. De 
spiller en uundværlig rolle i ikke bare organiseringen af medlemmer men i hele vores fag og 
fællesskab. Lærlingeklubber giver derudover også bedre læremiljø, gladere lærlinge og 
forhåbentlig aktive klubmedlemmer efter læreperioden. Dog oplever lærlingeklubber, i modsætning 
til alm. klubber, stor udskiftning i aktive, der resultere i ujævne klubber der ofte bliver nedlagt lige 
så hurtigt som de bliver oprettet.  
Arbejdet med lærlingeklubber falder også alt for ofte ned mellem flere stole. Er det afdelingerne, 
ungdomsudvalgene eller forbundet som skal løfte opgaven? 
Der forslås her en helt ekstraordinær indsats, som skal kortlægge, oprette og styrke 
lærlingeklubber – Arbejdet skal struktureres og skabe overblik, så det nemt kan fortsættes når den 
ekstraordinære indsats er ovre.  
Erfaringer viser, at aktive klubber og faglige fællesskaber på arbejdspladsen er med til at 
organisere og aktivere kollegaerne. Det er også med til at sikre en høj organisationsgrad, 
indmeldelser og vil undgå udmeldelser. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
6.4 Ændringsforslag til forbundslovene 
§ 23 - Første afsnit- kan vedkommende uanset ”hans” mandat……. 
 
”hans” slettes eller erstattes med andet ord som dækker begge køn. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
6.5 Ændringsforslag til forbundslovene 
§ 25 - Ungdommens landsudvalg består af 1 repræsentant valgt i hver afdeling – en formand valgt 
på årsmødet samt forbundets 2 repræsentanter. Ungdomskonsulenten tilforordnes udvalget. 
Afsnittet afd. København dog 2 – slettes. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
6.6 Ændringsforslag til HB forslag 
§ 35 - Hovedbestyrelsen har følgende faste udvalg:  
• Arbejdsmiljøudvalg 
• Uddannelsesudvalg 
• Organisationsudvalg, herunder organiseringsindsatsen 
• Arbejdsmarkedspolitiskudvalg. 
Alle afdelinger har en plads i faste udvalg, efter indstilling fra afdelingerne. 
Hovedbestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg. 
Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen, kommissorier og udpeger de personer der skal sidde i 
disse. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
6.7 Personvalg  
 
Forbundsrevisor. 
Afdelingen indstiller Jørn Sand Tofting til genvalg som forbundsrevisor. 
Enstemmigt valgt. 
 
Kongresdelegeret 
Det blev oplyst at afdelingen mangler at vælge en kongresdelegeret og der var indkommet tre 
kandidat forslag. 
 
Der blev gennemført en skriftligafstemning, med følgende resultat. 
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Frederik Christiansen, Randers, - havde fået 10 stemmer og var således valgt som 
Kongresdelegeret. 
Simon Byskov, Holstebro – havde fået 5 stemmer. 
Matias Winther, Thisted – havde fået 3 stemmer. 
Der var 1 blank stemmeseddel. 
 
Suppleanter for kongresdelegerede. 
 
Der blev gennemført en skriftligafstemning, med følgende resultat. 
1. Suppleant Simon Byskov, Holstebro – 10 stemmer. 
2. Suppleant Matias Winther, Thisted – 8 stemmer. 
Der var 1 blank stemmeseddel. 
 
7. Eventuelt, Jørn præsenterede afdelingens nye malerier, forbundet havde fået malet. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Jørn Sand Tofting – Dirigent 

 
 
 
 

______________________________________________________ 
Knud Egon Poulsen – Referent 

 
 
 


