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Beslutningsreferat fra Dansk El-Forbund Midtjylland generalforsamling 
 

Torsdag den 22. november 2018 kl. 18.00 – 22.00, Latinerly Sct. 
Mathiasgade 78, Viborg 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Formand Brian Poulsen Jensen bød de fremmødte velkommen. 
Brian oplæste navne på afdøde medlemmer det sidste år - Æret være deres minde. 
 
2. Formanden stillede forslag om, at mødet blev ledet efter vores sædvanlige 
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. 
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Valg af dirigenter, formanden stillede forslag om Jørn Sand Tofting og Steffen Andreasen blev 
valgt som dirigenter. 
Begge blev valgt. 
 
Dirigenterne overtog herefter ledelsen af generalforsamlingen og oplyste der var 53 deltager, 
hvoraf de 44 havde stemmeret. 
 
De to dirigenter konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og indbudt, med indbydelse 
og dagsorden i Fagbladet ”Elektrikeren” september og november 2018, på afdelingens 
hjemmeside og via udsendt nyhedsbrev. 
  
3 Valg af stemmeudvalg 
Forslag om Allan Brygger, Ole Bostrup og Rene Nielsen. 
De tre blev valg som stemmeudvalg. 
 
 

Dagsorden, efterfulgt af beslutninger. 
 
4. Dagsorden 
Den udsendte dagsorden blev godkendt. 
 
5. Protokol/referat fra sidste års generalforsamling der var fremlagt. 
Blev godkendt. 
 
6. Beretning 
Formanden aflagde bestyrelsens beretning – er vedlagt som bilag. 
 
Beretningen indeholdt følgende emner:  

• Er vi blevet en samlet afdeling, nej, men vi er godt på vej. 

• Vi har ingen afdelingsfane, bestyrelsen skal drøfte indkøb af en ny fane. 

• Det er udfordring at drive afdelingen fra to kontorer. 

• Kontoret i Randers er flyttet i nye lokaler sammen med 3F Tronholmen. 

• Det er hyggeligt når vore medlemmer besøger vore to kontoer  

• Vi har den sidste år nyansat Arletter der er kollega med Lisbet, Susanne og Janne. 

• Janne, vores socialrådgiver har mange sociale sager. 

• Organisering og synlighed er et anden indsatsområde som Jesper varetager. 

• Afdelingens medlemstal er steget med 181 medlemmer, dog er de fleste medlemmer under 
uddannelse.  

• Vi har nyansat Kim som ny agitator i afdelingen, ansættelsen er en investering i fremtiden. 

• Der er i dag mere kontakt med medlemmer der er kommet i kontingent restance.  

• Antallet af arbejdes miljørepræsentanter er øget til 46 medlemmer, 2019 er valgt som 
arbejdsmiljørepræsentant år. 

• Der er forsat ca. 75 valgte tillidsrepræsentanter. 

• Antallet af ledige er pt. ca. 1 %. 

• Der er forsat mange skolepraktik elever, lærlinge der ikke har fundet en 
virksomhedspraktikplads, vi efterlyser derfor flere lærepladser. 

• Vores uddannelse er ændret til modul uddannelse, derfor er det ikke svært at blive 
godkendt som uddannelsessted. 

• Vi har forsat mange faglige sager – tvister med virksomheder. 
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• Lønstatistik pr. 1. oktober 2018 viser en løngennemsnits på kr. 193,06 en stigning på 
1,32% de sidste 12 måneder. Men vi kan også konstatere, der er flere medlemmer der ikke 
ønsker at oplyse deres lønninger. 

• Kontoret har afholdt en række medlems-, område og temamøder og vi har planer om 
lignende møder i 2019. 

• Der er afholdes mange aktiviteter for lærlinge. 

• Socialdumping er en stor udfordring i afdelingen. 

• Benny Yssing er blevet valgt en ny næstformand på kongressen. 

• En tak til alle. 
Beretningen blev efterfølgende enstemmigt godkendt. 
 
Ungdomsberetning v/ Mikkel Eriksen  

• Der er ca. 500 lærlingemedlemmer i afdelingen. 

• Der er planlagt en række Bowling arrangementer for lærlinge. 

• Afdelingen var repræsenteret med 8 unge på lærlingeårsmøde i år. 

• Der er på landsplan planlagt en national stødkampagne. 
Blev taget efterretning.  
 
7. Regnskabet for 2017 
Peter Jensen gennemgik afdelingsregnskabet for 2017. 
Det blev oplyst at revisionen ikke havde bemærkninger til regnskabet og som viser en overskud på 
kr. 88.912,00. 
Generalforsamlingen godkendte afdelingsregnskabet for 2017. 
 
Den efterfølgende debat bekræftede at afdelingen ikke er villig til usikre investeringer. 
 
8. Indkomne forslag 
Dirigenterne oplyste der ikke var indkommet medlemsforslag. 
 
Bestyrelsen havde følgende ændringer til vore afdelingsvedtægter til behandling på 
generalforsamlingen. 
 
Nuværende tekst: 
§4 stk. E. 
Generalforsamlingen vælger ved enkeltvalg 
• Formand 
• Næstformand 
• Faglig sekretær med ansvar for økonomi 
• Faglig sekretær 
Alle disse hverv er fuldtidsstillinger. 
Formand og den faglige sekretær er på valg i ulige årstal. 
Næstformand og den faglige sekretær med ansvar for økonomi er på valg i lige årstal. 
Herudover vælges der 8 bestyrelsesmedlemmer. * perioden 2015-2018 jfr. fusionsdokument. 
Der vælges tre suppleanter til bestyrelsen og én suppleant for de faglige bilagskontrollanter 
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Ny tekst: 
§ 4 stk. E. 
Generalforsamlingen vælger ved enkeltvalg 
• Formand 
• Næstformand 
• Faglig sekretær 
• Faglig sekretær 
Alle disse hverv er fuldtidsstillinger. 
Formand og den ene faglige sekretær er på valg i ulige årstal. 
Næstformand og den anden faglige sekretær er på valg i lige årstal. 
Herudover vælges der 8 bestyrelsesmedlemmer. 
Der vælges tre suppleanter til bestyrelsen og én suppleant for de faglige bilagskontrollanter 
Bestyrelsen konstituerer sig med økonomiansvarlig, på første bestyrelsesmøde efter hver ordinære 
generalforsamling, konstitueringen sættes på hjemmesiden umiddelbart derefter. 
Afstemning: 31 for - 7 imod – 6 hverken for eller imod – vedtægtsændringsforslaget er 
godkendt. 
 
Byklub Randers stillede ændringsforslag om at den økonomi ansvarlige skal vælges på 
generalforsamlingen. 
Afstemning: 16 for - 21 imod - 7 hverken for eller imod – forslaget er forkastet. 
 
9. Afdelingsbudget og afdelingskontingent for 2019  
Peter Jensen gennemgik et afdelingsbudget for 2019. 
Bestyrelsen indstillede det fremlagte budgetforslag og kontingent til vedtagelse. Forslaget 
medfører et uændret afdelingskontingent for 2019 på kr. 195,00 pr. medlem pr. måned.  
Der var ønske om et mere detaljeret budgetforslag i fremtiden. 
Generalforsamlingen drøftede den budgetterede underskud. 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det fremlagte afdelingsbudget og kontingent 
for 2019. 
 
10. Personvalg 
 
10.1 Som næstformand / fuldtidsstilling / bestyrelsesmedlem Peter R. Jensen. 
Blev enstemmigt valgt ved håndsoprækning. 
 
10.2 Som afdelings fagligsekretær / bestyrelsesmedlem Jesper Porup Fallesen. 
Blev enstemmigt valgt ved håndsoprækning. 
 
10.3 Jf. afdelingslovene skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for et år og 4 
bestyrelsesmedlemmer for to år. 
Bestyrelsen, foreslår at de fire der får flest stemmer er valgt for to år og de resterende fire er valgt 
for et år. 
 
Der blev gennemført en skriftlig afstemning. 
 
For to år.  
1 Rasmus Møllenberg - blev valgt med 36 stemmer. 
2 Jørn Sand Tofting - blev valgt med 35 stemmer. 
3 Steffen P. Andreasen – blev valgt med 35 stemmer. 
4 Anders G. Larsen – blev valgt med 33 stemmer - afgjort ved lodtrækning. 
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For et år. 
5 Bent Gasberg – blev valgt med 33 stemmer - afgjort ved lodtrækning. 
6 Thommas S. Hellerup – blev valgt med 32 stemmer. 
7 Jesper Otkjær Christensen – blev valgt med 25 stemmer. 
8 Dennis Aldahl – blev valgt med 23 stemmer. 
 
9 Preben Iversen – blev ikke valgt med 16 stemmer. 
 
10.4 Suppleanter  
1 - Preben Iversen – blev valgt med 28 stemmer. 
2 - Aage Christensen – blev valgt med 23 stemmer – afgjort ved lodtrækning. 
3 - Torben Vangsgaard – blev valgt med 23 stemmer – afgjort ved lodtrækning. 
 
10.5 Revisionsinstituttet – indstilles til genvalg. 
Revisionsinstituttet blev genvalgt. 
 
10.6 Valg af billagskontrollant – på valg er John Frølig. 
John Frølig blev genvalgt. 
 
10.7 Valg af bilags kontrollant suppleant - på valg er Rene Skaarup. 
1. Rene Skaarup blev genvalgt. 
2. Vakant - ingen kandidater. 
 
11 Eventuelt 
Ingen ting. 
 
Tak Formanden takkede de fremmødte.  
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Steffen Andreasen - Dirigent 

 
 

________________________________________________ 
Jørn Sand Tofting – Dirigent  

 
 

________________________________________________ 
Knud Egon Poulsen – Referent 


