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

Referat fra bestyrelsesmøde
Fredag den. 11. januar 2013 kl. 11.00, Vivabolig, Vesterbro 23, 9000 Aalborg

I mødet deltog: 

Preben Sørensen (PS) 
Anette W. Andersen (AA) 
Kaj S. Pedersen(KP) 
Martin Andreasen (MA)
Jan Kristensen (JK)
Dennis Mahnkopf. (DM.) (Faglig Puls)

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere. 

Fredag den. 11. januar 2013 kl. 11.00

Vivabolig, Vesterbro 23, 9000 Aalborg

Dagsorden til det 28. bestyrelsesmøde i Landsklubben

1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Orientering fra Faglig Puls V/Dennis Mahnkopf)
4. Orientering fra Landsklubben.
5. Tilsynsfunktionærernes situation. 
6. Økonomi V/kasserer
7. Aktiviteter 

a. Årshjulet 2013
b. Arrangementet (7. juni 2013, Anholtturen)
c. Generalforsamling 2013  

8. Hjemmesiden 
a. Nyhedsbrevet

9. Næste møde 
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder

Dagsorden blev godkendt og (KP) blev valgt som mødeleder 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 
Referat blev godkendt

Ad. 3. Orientering fra Faglig Puls V/Dennis Mahnkopf. 

(DM) Der blev orienteret om Kim Larsens situation med ESL og forbundet. En eventuel 
overflytning til Faglig Puls har været på tale.
(PS) pointerer at Kim er bademester og derfor vil han ikke kunne overflyttes til Faglig Puls
(DM + JK) orienterede om situationen omkring en eventuel overflytning af (9 teamleder fra 
Vivabolig) fra ESL til Faglig Puls.
Faglig Puls og ESL skal have lavet en grænseaftale således en forfremmelse af 
ejendomsfunktionærer kan overflyttes uden kamp. 
I FSB er der en del sygemeldinger pga. arbejdspres.

 
Ad. 4. Orientering fra Landsklubben.

(PS) Orienterede omkring grænsekonflikten med TL om boligselskab i Fredericia der er endt med at 
de 6 inspektører bliver i TL 
Lokalaftale med KAB udspillet er en lønnedgang kører stadig.
(MA) ønsker at bestyrelsen også arbejder i mellem møderne.      

Ad. 5. Tilsynsfunktionærernes situation

(DM) Orienterede om Mogens Højgård fra tilsynsfunktionærerne opsigelse ved ISS, og at 
situationen for tilsynsfunktionærerne ikke helt er på plads.
(MA) De planlagte medlemsarrangementer hvor landsklubben har bevilget penge til udbetales kun 
hvis arrangementer afholdes.
Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde drøfte situationen.      
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Ad. 6. Økonomi V/kasserer
a. Budgetkontrol
b. Gennemgang af bilagsliste
c. Udbetaling af kontorhold 

a. Budgetkontrol
(MA) gennemgik budgetkontrol for perioden 1.01.2012 til 31.12.2012, der viser at der i perioden er 
et overskud på kr. 91.864,- Bankbeholdningen var i alt på kr. 362.932,- og kassebeholdningen var 
på kr. -112,-
Budgetkontrol blev taget til efterretning.

b. Bilagsliste
Der var ingen kommentar til fremsendte bilagsliste for perioden 01.01.2012 – 31.12.09.2012.
Bilagslisten blev taget til efterretning.

c.  Udbetaling af kontorhold
Fordeles således:
 Kr. 20.000 til Formand og kr. 20.000 til Kasserer og kr. 10.000 til sekretær

Ad. 7. Aktiviteter 
a. Årshjulet 2013
b. Arrangementet (7. juni 2013, Anholtturen)
c. Generalforsamling 2013  

a. Årshjulet 2013
Årshjulet skal også indeholde aktivitet fra Faglig Puls (Årshjulet er vedhæftet)

b. Arrangementer (7. juni 2013, Anholtturen)
Tur til Anholt til afholdes i 7. juni 2013 er programmet ved at blive redigeret og bliver uddelt på 
generalforsamlingen, og derefter bliver det sendt ud til alle medlemmerne og kommer på 
hjemmesiden.
Til medlemmerne fra Sjælland bliver der tilbudt overnatning i Grenå   

c. Generalforsamling i 2013

Fredagen før generalforsamlingen afholdes bliver der afholdt 40 års jubilæumsmiddag med 
overnatning for alle medlemmerne der deltager i generalforsamling 
Bestyrelsen kommer med forslag til ændring af vedtægterne og navn på landsklubben.
Regnskab og forslag til budget der fremlægges på generalforsamlingen blev drøftet og (MA) 
tilretter og sendes til (Irene fra Faglig Puls) sammen med bestyrelsen beretning og dagsordenen 
Faglig Puls udsender materialet til medlemmerne senest den 25. januar 2013

3



Ad. 8. Hjemmesiden

Der udsendes nyhedsbrev om 40 års jubilæum og information om Anholt turen.

Ad. 9. Næste møde tid og sted
Afholdes fredag, den 15. marts 2013 kl. 15.00 på Hotel Comwell Kellers Park, H.O. 
Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop

 
Jan Kristensen
Sekretær

Referat udarbejdet og udsendt på mail den 1. februar 2013, til Landsklubbens bestyrelse,
formand for Faglig Puls, Dennis Mahnkopf.
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