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Referat af generalforsamling 10. marts 2022 
Dansk El-forbund, Tikøbgade. 
 

Deltagere: 41 
 

Referent: Flemming Henriksen  
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigenter. 
2. Valg af referent. 

3. Bestyrelsens beretning. 
4. Ungdomsberetning. 
5. Kassererens beretning. 

6. AMR beretning 
7. Indkomne forslag. 

1. Klub arrangement på LO-Skolen 
2. Tur til Hamburg 
3. Lærlingedag 

4. Regnskab og revision 
 

8. Valg: 
- Ungdomssekretær (Pelle Ursin) Genopstiller for 2 år 
- Revisor (Peter M. Hansen) Genopstiller for 2 år 

- Festudvalg: Alle genopstiller 
 - Ib Hesselholt 

 - Otto Gudmunddurson 
 - Henrik Rasmussen 
 - Peter M. Hansen 

 - Johnny Hansen 
 

Ad. 1 – Valg af dirigenter 
Pelle Ursin og Peter M. Hansen 
 

Ad. 2 – Valg af referent 
Flemming Henriksen 

 
Ad. 3 – Beretning 
Den skriftlige beretning kan læses på hjemmesiden og klampen. 

Bestyrelsen har gennemgået lidt udskiftning. Daniel Søndergaard er valgt for 
Infrastruktur og Martin Holmen er nyligt valgt i lufthavnen. 

Tonny Haurholm er som bekendt blevet funktionær og derfor er TR for de 2 entreprise 
afdelinger slået sammen. 

 
Covid ramte igen os alle og det har ikke været så nemt at afholde aktiviteter. 
 

Færre storklubmøder og flere lokale klubmøder ser ud til at fungere. På Stamholmen 
blev det til lokale klubmøder med pølsevogn og mulighed for at prøve tøj. 
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Hvad er det vi skal lave? Der var få tilkendegivelser fra salen om at det lokale virker 
godt. Det har været sløjt med afholdelse af møder på Roskildevej. Der var forslag om 

at holde møder umiddelbart efter afdelingsmøder, da det måske er lettere at få 
kolleger til at blive. 
Alle kolleger opfordres til at stille krav til sin TR om aktiviteter og samtidig at hjælpe 

TR og AMR i forhold til at arrangere noget lokalt. 
 

Der opfordres til at TR og AMR i større grad hjælper hinanden men at alle kolleger 
tager ansvar. Det kunne være med at tage snakken i skuret om blandt andet 
organisering. 

 
Organiseringen er begyndt at halte i klubben. Det er ved at være 15 til 20 % der ikke 

er medlem. Vi skal alle sikre at vi fastholder en stor organiseringsgrad. Hvis vi mister 
grebet, bliver det svært at sikre fællesskabet som skal være med til at lave de gode 
aftaler. Derfor er det vores alles ansvar at spørge til medlemskab af fagforeningen. 

 
Der var forslag om at DEF skal ud og reklamere mere for det vi står for. DEFs 

moduluddannelse for TR og AMR er et godt sted hvor vi bliver rustet til at tage disse 
debatter.  
 

K&L er interesseret i at vi er organiseret da det giver stabilitet hele vejen rundt. 
 

De gule bør ikke havde det samme i løn? Hvis vi ikke havde en områdeoverenskomst 
ville de gule nok være billigere og derfor er overenskomsten et værn mod 
underbetaling. 

 
William opfordrede til at bruge folderen "kend din rettighed" for lærlinge. Der var 

stillet en kasse frem med foldere. 
 

Der var forslag om at klubben skulle arbejde for at få et gradueret kontingent i DEF 
efter endt læretid. Flere bakkede op om forslaget. 
Organisering og den danske model skal brede mere ud i samfundet.  

Der var en længere debat med gode ideer og forslag som bakker op om 
organiseringen. 

 
Her i foråret skal der være valg til A/S og fond. Klubben indstiller PEO og FLHE til valg 
i valgforbund med VVS repræsentanter. En opfordring til forsamlingen om at benytte 

alle stemmer. 
 

AMR netværket ser ud til bære frugt. Flere af vores gode AMR har fundet vejen.  
 
Mentorordningen er under opsejling. Det er lidt blandede tilbagemeldinger. De første 

mentorer har været gennem kursusrækkefølgen, men det halter lidt med at få det ud 
og leve. 

Det er problematisk at det er udpeget kolleger der skal være mentorer. Der er valgt 
mentorer der ikke er medlem af fagforeningen. Det kan blive et problem når lærlingen 
spørger om "skulle vi ikke tage til klubmøde". 

 
En kollega udtrykte ønske om ikke at indgå 2 årige aftaler i klubben. Fordelen har dog 

i 2022 været at den er gældende pr. 1.3.2022. 
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Der blev orienteret om at EL TR er ved at lave fundamentet til en fællesklub og håber 

på kollegernes opbakning til det fortsatte arbejde. 
 
Der arbejdes stadig på at få betaling for buskort til lærlinge. 

 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

 
Ad. 4 – Ungdomsberetning 
Pelle Ursin undskylder at der ikke var en beretning i Klampen. Pelle har været i et 

behandlingsforløb i 4 måneder, men er tilbage og håber på opbakning til valg senere 
på dagen.  

Opfordring til "Mød en skuemester" gives videre til lærlingene. Det udsendes til alle 
kolleger med opfordring. 
 

Ad. 5 – Kassererens beretning 
Johnny Hansen gik regnskabets poster igennem. 

Regnskabet udviser et driftsoverskud på kr. 28.000,- 
Hvad er gamle drenge? Det er dem der er blevet pensionister, som har nogle penge 
stående. Pengene bruges til de arrangementer de bliver inviteret til som 

deltagerbetalinger. 
 

Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad. 6 – AMR beretning 

Danny Nielsen aflagde beretning i fravær af Kristian Faurholt. 
AMR netværket har afholdt et par møder blandt de permanente AMR. Kristian Faurholt 

er blevet valgt til at sidde i klubbens bestyrelse. 
Der skal fastholdelse fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Der mangler viden om 

området hos flere af vores ledere. Det er den største udfordring vi har for tiden. 
Alle kolleger opfordres til at stoppe op og sige fra hvis projekter starter op uden 
tingene er i orden. 

 
Ad. 7 – Indkomne forslag 

Forslag i fuld ordlyd sidst i dette referat. 
 

Forslag 1. Klub arrangement på LO-Skolen – enstemmigt vedtaget. 

Forslag 2. Tur til Hamburg – forslaget vedtaget. 
Forslag 3. Lærlingedag – enstemmigt vedtaget. 

Forslag 4. Regnskab og revision. Ændringsforslag – enstemmigt vedtaget. 
 
Ad. 8 – Valg 

• Ungdomssekretær - Pelle Ursin blev genvalgt. 
• Revisor - Peter M. Hansen blev genvalgt. 

• Festudvalg - Ib Hesselholt, Gudmundur Otto Thomasson, Henrik Rasmussen, 
Peter M. Hansen og Johnny Hansen. Alle blev genvalgt. 
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Forslag 1 - Stillet af Klubbestyrelsen 
 

Klubben afholder et Klub arrangement på LO-skolen (efter DEF kongres i november), 
hvor dagsorden kunne se således ud.  
 

Fredag  
• Kl. 14.00 Ankomst, indkvartering og sandwich 

• Kl. 15.00 Velkomst og præsentation af program for dagen 
• Kl. 15.30 Gruppeopgave om paratviden på OEK, sikkerhed, K&L, fagbevægelsen 
• Kl. 16.15 Kaffe/kage pause  

• Kl. 16.45 Gruppeopgaven  
• Kl. 17.15 Besøg af en kendis. Forbundsformand og/eller koncerndirektør 

• Kl. 19.00 Afslutning  
• Kl. 19.30 Middag med hovedret og dessert 
• Kl. 21.00 Musiker spiller sange fra den røde sangbog i Mødestedet 

 
Lørdag  

Der serveres morgenmad, men vi har ingen fællesaktiviteter, således kan kollegerne 
komme hurtigt hjem når det passer dem.  
 

Anslået pris baseret fra 2019 arrangement 1.900 kr. pr. deltager. (Dette er såfremt vi 
ikke får tilskud fra KL og Fonden). I 2019 fik vi kr. 45.500,- i tilskud der skal 

modregnes deltagerpris. 
  
Det inkluderer:  

• Sandwich ved ankomst.  
• Kaffe/the/kage  

• 2 retters menu  
• Morgenmad  

• Fri bar – øl, vand og vin. (spiritus for egen regning)  
• Enkeltværelser.  
• Udover dette er der udgift 4-5.000,- til musik. 

 
 

Forslaget enstemmigt vedtaget 
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Forslag 2 - På vegne af klubmøde for 640-645 den 21. marts 2022 
 

Ansøgning om 40.000 kr. i tilskud til ryst sammen bustur fredag – søndag, med bla. 
besøg i Wunderland i Hamborg og 2 overnatninger deromkring, udgifter ud over bus 
betales af den enkelte deltagere. 

 
Der er plads til 41-52 i bussen, turen aflyses hvis ikke der mindst er 35 deltagere. 

Alle medlemmer i Klub KL kan deltage efter først til mølle-princip... 
 
På klubmødes vegne 

Søren Mathis TR640/645 
 

Forslag vedtaget 
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Forslag 3 - Søren Mathis 14.2.2022 
 

Lærlingedag, der afsættes det fornødne beløb, til en lærlingetur for at organisere og 
fastholde vores kommende generation. 
 

Turen kunne gå til bus og et besøg hos en leverandør fx Schneider kontakt fabrik eller 
NKT-kabelfabrik. Efterfølgende middag og en øl... betinget af at firmaet bakker op, og 

at de betaler for en fridag til dette. 
 
Anslået udgift: Kr. 1.000,- pr. person. 

 
Forslaget enstemmigt vedtaget 
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Forslag 4 - Stillet af Klubbestyrelsen 
 

§14 Regnskab og revision. 
Foreningens midler udover daglig drift, skal omsættes i obligationer  
 

Ændres til: 
 

Foreningens midler udover daglig drift, kan omsættes i obligationer og børsnoteret 
aktier 
 

 
Ændringsforslag: 

Foreningens midler udover daglig drift, kan omsættes i obligationer og børsnoteret 
aktier/investeringsfond 
 

 
Ændringsforslaget enstemmigt vedtaget 

 


