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Beslutningsreferat fra Dansk El-Forbund Midtjylland generalforsamling 
 

Lørdag den 23. november 2019 kl. 9.00 – 13.00 Energimuseret ved Tange 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Formand Brian Poulsen Jensen bød de fremmødte velkommen. 
Efterfølgende blev navnene på afdøde afdelingsmedlemmer det sidste år oplæst - Æret være 
deres minde. 
 
2. Formanden foreslog at mødet blev ledet efter vores sædvanlige forretningsorden – se 
efterfølgende. 
 
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. Hvis 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 Steffen Andreasen. 
Begge blev valgt. 
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Dirigenterne overtog herefter ledelsen af generalforsamlingen med ca. 45 deltager. 
 
De to dirigenter konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og indbudt via Fagbladet 
”Elektrikeren, afdelingens hjemmeside og medlemsnyhedsbrev. 
 
3 Valg af stemmeudvalg 
Forslag om Richardt Dyrbye Holst, Tommy Svith Edvart og Rene Nielsen. 
De tre blev valg som stemmeudvalg. 
 
 

Dagsorden punkter - efterfulgt af beslutninger. 
 
4. Dagsorden 
Den udsendte dagsorden blev godkendt. 
 
5. Protokol/referat fra sidste års generalforsamling var fremlagt. 
Blev godkendt. 
 
6. Beretning, v/formanden 
Se bilag. 
 
Beretningsdebat 

• Arbejdet med at samlingskraften i afdelingen, medlemmer, tillidsrepræsentanter afdeling og 
forbund. 

• Tillidsrepræsentanter har dannet en faglig netværk via Facebook. 

• Kontoret har besøgt alle nyvalgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. 

• Besøger samtlige el-lærlinge tre gange i deres læretid når de er på erhvervsskolerne, hvor 
vi tilbyder et medlemskab af Dansk El-Forbund.  

• Besøger mange af vores medlemmer i arbejdstiden. 

• Lærlinge aktiviteter. 

• Kontoret har behandlet 208 faglige sager den sidste år, der har skaffet egne medlemmerne 
og udenlandske elektriker kr. 4.1 mil. 

• Vores Socialrådgiver behandler mange medlemssager, jeg mener derfor det var en korrekt 
beslutning have socialrådgiver ansat. 

• Ved lønoplysningsindsamling 1. oktober 2019, er afdelingens timeløns gennemsnit kr. 
197,99 / time. 

• Dansk El-Forbund har på landsplan indledt en spørgeskemaundersøgelse med ca. 6.500 
medlemmer om følger efter el-stødulykker. 

• Der er samlet 3.242 afdelingsmedlemmer, der næste er uændret i forhold til sidste år. 

• Der er ca. 20 ledige medlemmer i afdelingen. 

• Vi ansatte sidste år yderlig en faglig medarbejder på kontoret, det har resulteret i der er 
blevet mere tid til medlemsbesøg og medlemsfastholdelse. 

• Der er et godt samarbejde med vores naboafdelinger. 

• Forbundet har afholdt en Kick-off konference for alle valgte og ansatte i DEF. 

• Forbundets HB anbefaler at sammenlægge Byggefagenes- og DEF A-kasse. 
Sammenlægningen skal behandles på en lokal A-kasse generalforsamling den 3. 
december og forbundsdelegeretmøde den 10. december 2019. 

• Flere af de store private overenskomster skal genforhandles i 2020. 

• Formanden takkede bestyrelsen og kontoret for det gode samarbejde. 
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Efterfølgende beretningsdebat. 

• Per, roste den fyldige beretning. 

• Rune, El-con har oprettet en tillidsrepræsentant Facebook netværksforum for 
tillidsrepræsentanter, men efterlyser forsat flere deltager. 

• Rune, spørger om der er en rød tråd i de mange sociale sager? 

• Brian, svarede ja, stres og dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen og i den stil. 

• Peter, mener ikke de unge forstår, hvorfor det er vigtig vi i Danmark har de faglige 
organisationer, der vedligeholder vores overenskomster, løser faglige tvister. 

• Jørn Sand Tofting, afdelingen bør også afholde aktiviteter i de mindre byer. 

• Brian, det er vigtigt at vores medlemmer hjælper med at organisere, fastholde og tiltrække 
medlemmer. 

• Åge, vil gerne hjælpe med at agitere for at de unge bliver medlem af DEF. 
 
Afdelingens ungdomsansvarlig Mikkel Eriksen, oplyste at næsten alle el-lærlingene er medlem 
af DEF, men der er kun enkelte der bliver faglig aktiv i lærlingeklubben. Jeg vil opfordre svendene 
om at hjælpe opfordre de unge til at blive faglige aktive. Mange lærlinge har et dårligt kendskab til 
faglige arbejde i Dansk El-Forbund. 
Tilbyder at være med til at gøre ungdomsarbejde i afdelingen mere synlig. 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beretningen.  
 
7. Regnskab 
Peter Jensen gennemgik afdelingsregnskabet for 2018. 
Det blev oplyst at revisionen ikke havde bemærkninger til regnskabet, der viser en overskud på kr. 
125.063,00. 
Rune, opfordrede til at der i regnskabet, bliver tilføjet en ekstra kolonne med det aktuelle budget. 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet for 2018.  

8. Indkomne forslag 

Dirigenterne oplyste der ikke var indkommet medlemsforslag, der ønskede behandlet på 

generalforsamlingen. 

9. Afdelingsbudget og kontingent for 2020 
Budgettet viste samlede udgifter kr. 6.557.300 og indtægter kr. 6.000.000, der budgetteres således 
med en underskud på kr. 557.300. 
Formanden orienterede om at vi igen i 2020 indstiller et budget med et forventet underskud, det 
skyldes den tidligere beslutning, om at ansætte en faglig medarbejder mere, med tid til oplæring og 
øget synlighed ude ved medlemmerne. Det blev meddelt at 2020, er det sidste år vi indstiller en så 
stort et budgetunderskud, da Knud Egon har meddelt han ønsker at fratræde sit valg og stilling 
senest med udgangen af 2020. 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt afdelingens budgetforslaget for 2020. 
 
Afdelingskontingent 
På baggrund af det vedtagne budget, indstiller bestyrelsen til et uændret afdelingskontingent på kr. 
195,00 mdr. / medlem. 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt afdelingskontingentet for 2020. 
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10. Valg  
 
a: Formand, Brian Poulsen Jensen - modtager genvalg 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
b: Faglig Sekretær, Knud Egon Poulsen - modtager genvalg 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
c: Bestyrelsesmedlem, Thomas S. Hellerup - modtager genvalg 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
d: Bestyrelsesmedlem, Bent Gasberg - modtager genvalg 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
e: Bestyrelsesmedlem, Jesper O. Christensen - modtager genvalg 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
f: Bestyrelsesmedlem, Dennis Aldahl - modtager genvalg 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
g: Valg af Bestyrelsessuppleanter 
 
Bestyrelse suppleanter Preben Iversen - modtager genvalg. 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
Bestyrelsessuppleanter Aage Christensen - modtager genvalg. 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
Bestyrelsessuppleanter Brian W Brændgaard – ny indstilling. 
Blev enstemmigt valgt. 
 
h: Billagskontrollant Allan Brygger - modtager genvalg. 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
i: Billagskontrollantsuppleant Rene Skaarup – modtager genvalg 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
j: Valg af ungdomsudvalg Mikkel Eriksen – modtager genvalg. 
Blev enstemmigt genvalgt. 
 
11. Eventuelt 

• Knud Egon, der er bestyrelsesmedlem på Energimuseet, orienterede om fremtidsplanerne 
på Energimuseet og Tangeværket. 

• Brian, oplyste om ALKA`s heltids ulykkesforsikring for Dansk El-Forbund medlemmer 
gældende fra den 1. januar 2020 – og vil koste kr. 528,00 /årlig pr. medlem. 

• Jørn Sand Tofting – gav en orientering om bestyrelsesarbejdet.  

• Mogens – fortalt om DEF medlemskab før og nu, hvor de unge erkendte behovet for en god 
fagforening, men med mange spændende aktiver og faglige virksomhedsbesøg. 
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Formanden takkede de fremmødte på generalforsamlingen. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Steffen Andreasen - Dirigent 

 
 
 

________________________________________________ 
Jørn Sand Tofting – Dirigent  

 
 
 

________________________________________________ 
Knud Egon Poulsen – Referent 


