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Beslutningsreferat fra Dansk El-Forbund Midtjylland generalforsamling 
 
Torsdag den 19. november 2015 kl. 18.00 3F lokaler Gothersgade 45, Viborg 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Peter Kann bød de fremmødte velkommen og stillede forslag om, at mødet blev ledet efter 
følgende forretningsorden. 
 
1. Generalforsamlingen vælger 1 – 2 dirigenter der skal lede generalforsamlingen. Valget ledes af 
formanden for afdeling Midtjylland.  
 
2. Dirigent foretager valg af 1 - 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/erne.  
 
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 at vælge Jørn Sand og Flemming Fårup som dirigenter. 
De blev begge valgt. 
 
De to dirigenter overtog herefter ledelsen af generalforsamlingen. 
 
De to dirigenter konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt, 
med en indbydelse og dagsorden i medlemsbladet El-Kontakten i august 2015. 
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Dagsorden, efterfuldt af beslutninger. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Generalforsamlingen godkendt den fremlagte dagsorden. 
 
2. Valg af stemmeudvalg 
Der blev stillet forslag om at vælge John Krog – Rene Skaarup som stemmeudvalg. 
De blev begge valgt. 
 
3. Formandens beretning v/ Peter Kann 
Emner fra formandens beretning: 

 Der er 36 medlemmer der er udmeldt sig af vores forening siden april 2015. 

 Der er en overtal af ældre medlemmer. 

 Afdelingen vil prioritere organisering. 

 Der er uddannet færre lærlinge end dem der forlader faget. 

 20 % af vore lærlinge er voksenlærlinge. 

 Der mangler praktikpladser til lærlinge der har gennemført grundforløbet. 

 Mange virksomheder nøjes med at indgå et årige uddannelsesaftaler. 

 Men der skal ikke herske tvivl om det er god forretning at uddanne el-lærlinge. 

 Der er i afdelingen en ledighed på ca. 1,5 %. 

 Lønudvikling de sidste 12 måneder har været 2,51 %, vores lokale lønstatistik udsendes i 
medio december.  

 Den netop afholdte LO kongres valgte Lizette Risgaard som ny formand, de faglige 
organisationer ønsker en fornyelse i LO, endvidere skal man de næste to år drøfte om de to 
hovedorganisationer LO og FTF skal fusionere. 

 Vores gamle forbundshus på Frederiksberg er blevet solgt. DEF er efterfølgende flyttet 
sammen Malerforbundet og Blik og Rør forbundet. 

 Vi forventer en synergieffekt ved afdelings sammenlægning, men ønsker at bevare de to 
kontoer i Randers og Holstebro. 

 Vi vil tilstræbe der skal satses mere på organisering og en bedre sagsbehandling. 

 Der har været problemer med opstart af IP telefoni i Dansk El-Forbund. 

 Bestyrelsen har udsat beslutningen om ny ansættelse af en fagligmedarbejder til primo 2016. 

 Forbundets HB har besluttet at centralisere, dele af DEF A-kasse den 1. marts 2016. 
Afdelingen vil efterfølgende styrke det faglig arbejde. 

 Vi vil på en kommende bestyrelseskonference, drøfte hvordan vi udnytter vore afdelings 
kompetencer bedre. Vi ønsker samtidig at ændre arbejdsopgaverne imellem, de valgte og 
ansatte. 

 Den nye borgerlige regering vil, ”give til de rige og tager fra de fattige”. Endvidere bliver det 
jævnliglig udtalt, at det skal kunne betale sig at søge arbejde frem for at vælge 
overførelsesindkomst, men vores svar er naturligvis, at alle vore ledige medlemmer søger de 
jobs kan søges. 

 Vi er ikke tilfreds med den nye dagpengereform, men må naturligvis erkende der er 
forbedringer i reformen. 

 Vores afdeling ønsker at blive et mere synlige. 

 Den nye elektriker uddannelse er modul opbygget. 

 Vi besøger alle el-lærlinge på erhvervsskolerne, mindst to gange i deres læretid.  

 DEF er repræsenteret i de lokale uddannelsesudvalg på de fire erhvervsskolerne i 
afdelingens område.  

 DEF er repræsenteret i bestyrelserne på de fire erhvervsskoler i afdelingens område.  
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 Vi har i efteråret afholdt en række områdemøder. 

 Vi har ført og fører forsat en del faglige- og arbejdsskadesager, men vi kan også konstatere 
der er blevet flere sociale sager, og som nok skyldes det er blevet svære at få bevilget 
førtidspension, samtidig med at kommunerne ønsker at finde besparelser. 

 Vi har også det sidste år behandlet en del LG sager. 

 Vores arbejdsmiljø indsats blevet et fokus område. 

 Kontorets drift, er naturligvis præget af den faldende ledighed. 

 Det lokale ungdomsarbejde skal styrkes, for at sikre det faglige arbejde i fremtiden. 

 Tak til medlemmer, tillids-, arbejdsmiljørepræsentanter og bestyrelsen og jeres angement. 
 
Efterfølgende debat: 

 Medlemstilbagegang. 

 Pensionist udmeldelser pga. af det nye forbundskontingent på kr. 200,00 pr. år. 

 Det er blevet vanskelige at indsamle lønstatistik oplysninger. 
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
4. Indkommende forslag  
Der var kun indkommet et forslag.  
Bestyrelsens forslag, bilag nr. 1 til vore afdelingsvedtægter. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
5. Afdelingsbudget for 2016 og fastlæggelse afdelingskontingent  
Peter Jensen gennemgik bestyrelsens budgetforslag, der medfører et uændret afdelingskontingent 
på i alt kr. 209,00 pr. medlem pr. måned. 
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte afdelings- budgetforslag og kontingent. 
 
6. Valg 
Dirigenterne oplyste der jf. fusionsplanen, ikke skal gennemføres valg til bestyrelsen på denne 
generalforsamling. 
Generalforsamlingen tog oplysning til efterretning. 
 
7. Eventuelt 

 Peter Jensen orienterede om ungdomsarbejdet, Bust din uddannelse på DJH, Årsmøde 
forberedelse, Lærlingeårsmøde og en lærlinge Bowlingaften. 

 Vi forventer det bliver et aktiv vi har sammenlagt de to afdelinger Randers og MidtVest. 

 Det er kedeligt at der ikke er flere der ønsker at deltage på vore generalforsamlinger. 

 Vi bør sikre byklub aktiviteter for alle medlemmer i afdelingen. 
 

_______________________________________________ 
Flemming Fårup - Dirigent 

 
 

________________________________________________ 
Jørn Sand – Dirigent  

 
 

________________________________________________ 
Knud Egon Poulsen - Referent 


