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Beslutningsreferat fra Dansk El-Forbund Midtjylland 
stiftelsesgeneralforsamling, afholdt tirsdag den 7. april 2015 Tinghallen, 
Tingvej 2, Viborg. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Kl. 20.00, Brian Poulsen Jensen og Peter Kann bød de fremmødte velkommen og stillede 
forslag om, at mødet blev ledet efter følgende forretningsorden. 
 
1. Generalforsamlingen vælger 1 Dirigent til at lede generalforsamlingen. Valget ledes af formanden for 
afdeling Midt Vest.  
 
2. Dirigent 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.  
Der kan dog ikke stilles ændringsforslag til punkt 4. Bekræftelse af fusionsplan og punkt 5. Stiftelse af 
foreningen og afdelingens vedtægter for Dansk El-Forbund Midtjylland.  
 
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. 
 
Blev vedtaget. 
 
 
Valg af dirigent 
Allan Holm Pedersen, forbundet blev valgt. 
 
Allan Holm Pedersen konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet, da indbydelsen har 
været udsendt til alle medlemmer. 
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Dagsorden, efterfuldt af beslutninger på generalforsamlingen. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Forslag om at tilføje punkt, ” 2.1 Valg af referent”, herefter blev dagsordenen godkendt. 
 
2. Valg af stemmeudvalg 
Jens Bang, Mogens Ildvad og John Krogh blev valgt. 
 
2.1 Valg af referent  
Knud Egon Poulsen blev valgt. 
 
3. Orientering om fusionen 
 
Peter Kann og Brian Poulsen Jensen anbefaler en fusion af de to afdelinger, og udnytter 
synergieffekten i de to nuværende afdelinger, både faglig faglige kompetencer og A-kassen. En 
fusion vil sikre os til fremtiden, hvor medlemmer vil stiller flere og stører krav til vores organisation. 
Den nye afdeling vil have ca. 3.180 medlemmer, og ca. 2.200 fuldt betalende medlemmer. 
 
Hovedpunkterne i fusionsplanen: 
- at den fortsættende forening, Dansk El-Forbund, MidtVest, ændrer navn til ”Dansk El-Forbund, 

Midtjylland, med hjemsted i Holstebro kommune på adressen Banetoften 54, 7500 Holstebro.  
- at samtlige medlemmer, samtlige ansatte og samtlige aktiver og passiver fra de to afdelinger, 

overgår til Dansk El-Forbund Midtjylland, der overtager samtlige rettigheder og pligter fra disse 
foreninger, der dermed ophører, 

- at Afdeling Dansk El-Forbund Midtjylland indtræder i de fusionerende foreningers rettigheder og 
pligter i henhold til kollektive overenskomster, herunder lokalaftaler, sædvaner og kutymer,  

- at fusionen har virkning fra 1. januar 2015, 
- at fusionen er skattefri efter reglerne i fusionsskattelovens § 14 c, og 
- at fusionen først er endelig vedtaget, når fusionsplanen som forelagt er vedtaget på de to 

generalforsamlinger, og 
- at afdelingsbestyrelsen i den fortsættende forening, Dansk El-Forbund Midtjylland fra det 

tidspunkt, hvor fusionen er endeligt vedtaget på de to generalforsamlinger, bemyndiges til at 
underskrive samtlige dokumenter, herunder regnskaber, skøder, kvitteringspåtegninger mv. på 
vegne de fusionerende foreninger. Denne bestyrelse bemyndiges ligeledes til at indsende 
samtlige dokumenter, der oprettes som led i fusionen, til skattemyndighederne og andre 
myndigheder. 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
 
4. Bekræftelse af fusionsplan  
Vedtagelse af fusionsplan hvorefter Dansk El-Forbund afdeling Randers og Dansk El-Forbund 
afdeling MidtVest fusionerer med sidstnævnte som fortsættende forening. 
Generalforsamlingen bekræftede fusionsplanen. 
 
5. Stiftelse af foreningen Dansk El-Forbund Midtjylland 
Forslag til nye vedtægter for Dansk El-Forbund Midtjylland, der kan dog først stilles 
ændringsforslag til vedtægterne på den næste ordinære generalforsamling. 
Dirigenten foreslog en lille redaktionel rettelse i vedtægtsforslaget ”§ 4 stk. E”. 
Generalforsamlingen godkendte herefter de nye afdelingsvedtægter enstemmigt.  
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6. Forslag om valgperiode 
Bestyrelsen stiller forslag om at den nye bestyrelse jf. personvalgoversigten, efter de bliver valgt på 
denne generalforsamling, næste gang er på valg henholdsvis i 2016 og 2017.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
7. Valg 
Formand / fuldtidsstilling / bestyrelsesmedlem og HB medlem, på valg næste gang i 2017. 
Peter Høybye Kann, Spentrup, blev enstemmigt valgt. 
 
Næstformand / fuldtidsstilling / bestyrelsesmedlem og 1. suppleant for HB medlem, på valg næste 
gang i 2016. 
Brian Poulsen Jensen, Viborg, blev enstemmigt valgt. 
 
Fagligsekretær / fuldtidsstilling / økonomiansvarlig / bestyrelsesmedlem på valg næste gang i 
2016. 
Peter Rosendahl Jensen, Spentrup, blev enstemmigt valgt. 
 
Fagligsekretær / fuldtidsstilling / bestyrelsesmedlem, på næste gang i 2017. 
Knud Egon Poulsen, Herning, blev enstemmigt valgt. 
 
 
De efterfølgende bestyrelsesmedlemmer er alle på valg næste gang i 2016. 
 
1. Bestyrelsesmedlem 
Allan Sørensen, Fårup, blev enstemmigt valgt. 
 
2. Bestyrelsesmedlem 
Anders Granzow Larsen, Karup, blev enstemmigt valgt. 
 
3. Bestyrelsesmedlem 
Bent Gasberg, Thisted, blev enstemmigt valgt. 
 
4. Bestyrelsesmedlem 
Dennis Aldahl, Løgstrup, blev enstemmigt valgt. 
 
5. Bestyrelsesmedlem 
Flemming Faarup, Mariager, blev enstemmigt valgt. 
 
6. Bestyrelsesmedlem 
Jens Peter Bang, Randers, blev enstemmigt valgt. 
 
7. Bestyrelsesmedlem 
Jørn Sand Tofting, Lemvig, blev enstemmigt valgt. 
 
8. Bestyrelsesmedlem 
Preben Iversen, Holstebro, blev enstemmigt valgt. 
 
9. Bestyrelsesmedlem 
Rene Skaarup, Havndal, var ikke til stede, blev enstemmigt valgt. 
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10. Bestyrelsesmedlem 
Torben Dyhr Krog, Herning, blev enstemmigt valgt.  
 
11. Bestyrelsesmedlem 
Aage Christensen, Roslev, blev enstemmigt valgt. 
 
12. Bestyrelsesmedlem 
Jesper Porup, Viborg, blev enstemmigt valgt. 
 
1. Bestyrelsessuppleant 
Torben Feldborg Vangsgaard, Randers, blev enstemmigt valgt. 
 
2. Bestyrelsessuppleant 
Richardt Holst Sørensen, Skals, blev enstemmigt valgt. 
 
Ungdomsudvalgsmedlem, på næste gang i 2016 
Jonas Jensen, Randers, blev enstemmigt valgt. 
   
Faglig bilags kontrollant, på næste gang i 2016 
John Frølich, Randers, blev enstemmigt valgt. 
 
Faglig bilags kontrollant, på valg næste gang i 2017 
John Krog, Roslev, blev enstemmigt valgt. 
   
Faglig bilagskontrollant suppleant, på valg næste gang i 2016 
Allan Brygger, Herning, blev enstemmigt valgt. 
 
Revisions virksomhed 
Revisionsinstituttet, Højbjerg, blev enstemmigt valgt. 
 
8. Budget og afdelingskontingent for Dansk El-Forbund Midtjylland 

 
Indtægter total 6.609.662,00 
 
Udgifter total 6.575.164,73 
Personaleudgifter 4.888.919,67 
Møder 516.725,06 
Faglige kontingenter og tilskud 153.250,00 
Administrationsudgifter 475.000,00 
Medlemsydelser 95.000,00 
Afskrivninger 170.470,00 
Ejendomsdrift 274.000,00 
Finansielle udgifter 1.800,00 
Skat 0,00 
Overskud 34.497,27 
 
Peter Jensen gennemgik det fremlagte afdelingsbudget for 2015. 
Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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Afdelingskontingent indtægter for 2015 
I perioden 1. januar – 30. april 2015 er det medlemskontingentet, der blev vedtaget på de 
respektive afdelings generalforsamlinger efteråret 2014. 
 
Fra 1. maj til 31. december 2015 er afdelingskontingentet kr. 189,00 pr. måned pr. medlem i Dansk 
El-Forbund Midtjylland. 
Kontingent forslaget blev vedtaget. 
 
 
9. Eventuelt 
Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen ønskede den nye afdeling held og lykke. 
 
Den nyvalgte formand Peter Høybye Kann takkede de fremmødte for deres medvirken 
generalforsamlingen. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 
 

 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Allan Holm Pedersen - Dirigent 

 
 
 
 

________________________________________________ 
Knud Egon Poulsen - Referent 


