
Ejendomsinspektørerne
Faglig landsklub for ledere
Upsalagade 20 B
2100 København Ø
Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk

Referat fra bestyrelsesmøde

Afholdt fredag den 6. september 2013 på OSLO færgen

I mødet deltog: 

Preben Sørensen (PS) 
Anette W. Andersen (AA) 
Carsten R. Larsen (CL)
Martin Andreasen (MA)
Jan Kristensen (JK)

Dagsorden til det 31. bestyrelsesmøde i Landsklubben

1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Orientering fra Faglig Puls
a. Kompetencefonde- økonomi, ansøgninger og kampagnematerialer
b. Fyraftensmøder – Øst/Vest
c. Forbundets kongres – 7 til 9 oktober 2013 valgte på
generalforsamlingen 
d. Tillids- og sikkerhedsrepræsentantskonference – 28. februar 2014 
e. Generalforsamling – 5 til 6 april 2014 i Middelfart (hvad med vores
tid/sted) 
f. Statistikker og klubber

FAGLIGE SAGER
Overflytninger fra ESL – behandlet i Faglig Puls (status) 
Afskedigelser og voldgiftssag – afsluttet
MEDLEMSHVERVNING
Det centrale udvalg – arbejdsgang og kampagne 
Vort arbejde mht Dansk Industri mfl – til drøftelse

4. Tilsynsfunktionærernes fremtid i Landsklubben

5. Overenskomst
a. Generelt og lønkampagne – den økonomisk/politiske situation 
b. Inspektørernes ophører ved udgangen af marts 2014 
c. Hvad er vor strategi mht krav evt arrangement eller andet – til drøftelse
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6. Årshjulet
a. Arbejde mellem møderne

7. Økonomi 
a. Budgetkontrol samt gennemgang og status 

8. Hjemmesiden 
a. Freestyles situation

9. Eventuelt

10. Næste møde
a. Tid og sted 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder

Carsten R. Larsen blev valgt som mødeleder.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat blev godkendt

Ad. 3. Orientering fra Faglig Puls

a. Kompetencefonden
Økonomien er adskilt i HK del og i Inspektørdel, der har kun været en ansøgningen
inspektørdelen siden sidst. Der er ca. kr.1.5 mill i inspektørdelens pulje
Tilsynsfunktionærerne kan også søge af midlerne.
Der kommer et kampagnemateriale ud, i form af en folder.

b. Fyraftensmøder Øst – Vest
Er Faglig Puls arrangement, som forventes afholdt i Århus og i Upsalagade i forbundets
hus. Datoer for afholdelse offentliggøres om 14 dage.
Emner til mødet i Øst er påtænkt, Ned i løn, Solidarisk med arbejdsgiver end med
fagforening. Hvorfor handle løn centralt.
I vest er der endnu ikke et oplæg til emnerne. 
 

c. Forbundets kongres
Afholdes den 7-8-9. oktober 2013 på LO skolen i Helsingør
Faglig Puls stiller med 11 delegerede 
Det forventes at John Dybart genvælges til formand

d. Tillids-sikkerhedsrepræsentant konference den 28. april 2014
Er Faglig Puls arrangement, som forventes afholdt i trekantsområdet

e. Generalforsamling 5-6. april 2014 i Middelfart
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Der afventes Faglig Puls arrangement.

f. Statistikker og klubber
PS har fremsendt en medlem statistik den 12. 07 var der 316 medlemmer registreret i
landsklubben
Der er oprettet 20 klubber i landsklubben 

Faglig Sager
PS orienterede om overflytningen af Vivaboligs 9 teamleder fra ESL til Faglig puls
PS orienterede om enkelte sager, og kunne oplyse der ikke var mange sager
PS orienterede om voldgiftsagen mod KAB (lokalaftalerne) 

Medlemshvervning
DI har nogle ejendomsinspektører ansat og Nordea har ligeledes ejendomsinspektører ansat, som
vi skal have organiseret,  

Ad. 4. Tilsynsfunktionærernes fremtid i Landsklubben

Vi afventer tiltag fra tilsynsfunktionærenes medlemmerne. 

Ad. 5. Overenskomst
a. Generelt og lønkampagne – den økonomisk/politiske situation

LO vil kører en kampagne ”Hvad er din løn” det er konstateret der er en del, der ikke ved
hvad deres løn er.

b. Inspektørernes ophører ved udgangen af marts 2014

c. Hvad er vor strategi mht krav evt arrangement eller andet – til drøftelse
Der arrangeret et brainstormmøde på Fyn alle medlemmer bliver inviteret

Ad. 6. Årshjulet

Årshjulet opdateres

a. Arbejde mellem møderne
Generalforsamlingen 2014, koordinerer PS og MA, sammen med Faglig Puls
Overenskomstmøde i november2013, koordinerer CL og MA tid og sted
Ekskursionstur i maj/juni 2014 planlægger AA og JK 
Registrering af klubber koordinerer PS i sammenspil med Faglig Puls 
Oplæg til spørgeskema (Suvey Monkey) udarbejder (CL)
Alle vedhæftes ved udsendelse af mails. 

Ad. 7. Økonomi 

a. Budgetkontrol samt gennemgang og status

3



MA. gennemgik budgetkontrol for perioden 1.01.2013 til 27.08.2013, der viser at
bankbeholdningen d.d. var i alt på kr. 378.551 og der er et underskud i perioden kr. 15.294
jubilæumsmiddag og overnatning, ved generalforsamlingen er årsag til underskuddet.

MA. Forslog en evaluering af transport udgifterne inden næste generalforsamling.

Ad. 8. Hjemmesiden 

Freestyles er gået konkurs, og køres videre i www.hjorthhviid.dk, der er enighed om, at benytte
firmaet fremover og som kan kontaktes på  info@hjorthhviid.dk eller 21 76 71 94
Firmaet afregnes efter medgået tid kr. 600,- ex. moms

JK får Karina til at rydde op på hjemmesiden

JK rundsender oplæg til nyhedsbrev til bestyrelsen, nyhedsbrevet udsendes medio oktober 2013

Ad. 9. Eventuelt

PS. Stiller spørgsmål om anvendelse af konfliktfondens midler 

Ad. 10. Næste møde tid og sted

Afholdes fredag den 17. januar 2014 kl. 10.30 i Kolding

Jan Kristensen
Sekretær

Referat udarbejdet og udsendt på mail den 10.september 2013, til Landsklubbens bestyrelse,
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