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

Referat fra bestyrelsesmøde

Afholdt på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

I mødet deltog: 

Preben Sørensen (PS) 
Anette W. Andersen (AA) 
Martin Andreasen (MA)
Morten Delf Bergstrøm (MB)
Jan Kristensen (JK)

Dagsorden til det 35. bestyrelsesmøde i Landsklubben

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Orientering fra Faglig Puls
a. Faglige sager (tryghedsaftale – status)
b. Vurdering af fremtidige forhold
c. Grænseaftaler (Møde Faglig Puls og ESL)
d. Kompetencefonden Behandling af ansøgninger HK/Inspektør
e. Medlemshvervning 
f. Overenskomstproblematik (ESL’s nye ledende ejendomsfunktionær uden højeste 

arbejdstid)

4. Information fra Forbund
5.

a. Skifte forbund

6. Årshjulet

7. Økonomi 
a. Budgetkontrol
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b. Afstemning af kontingent 

8. Ekskursion turen til Malmø den 24. oktober 2014

9. Hjemmesiden 
a. Ny opsætning
b. Nyhedsbrev

10. Næste møde 
a. Fredag 14. november 2014 i København

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder

Anette W Andersen blev valgt som mødeleder og dagsorden blev godkendt

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat blev godkendt

Ad. 3. Orientering fra Faglig Puls

a. (PS) orienterede status for faglige sager
b. Der var en debat om fremtidige forhold, på næste bestyrelsesmøde det være det primær 

punkt på dagsordenen
c. Græseaftalen mellem Faglig Puls og ESL, er vi uenige med ESL mundlige synspunkt, vi  

afventer mødet mellem ESL og Faglig Puls
d. Kompetencefonden Behandling af ansøgninger HK/Inspektør

(PS) orienterede om den lidt tilfældige behandling af ansøger mellem HK/Inspektør, den 8.  
oktober 2014 afholdes der møde i bestyrelsen i Kompetencefonden, for at klarlagt  
beslutningsprocesserne, eventuelt med en opdeling.   

e. Medlemshvervning 
(PS) orienterede om der afholdes 4 bestyrelsesmøder i Faglig Puls, og der vil blive afholdt  
et weekendseminar med emnet medlemshvervning primært for gruppen af tandteknikker og 
gruppen af inspektør, problematikken er arbejdspresses er for stort til, at Dennis og Irene 
kan deltage, der er skal findes økonomi til at løfte opgaven.

f. Vi er noget uforstående over, at ESL i overenskomsten fået indført en ny titel ”ledende 
ejdomsfunktionær uden højeste arbejdstid til kr. 33.000,- pr. mdr., dette betyder at ESL 
underbyder hermed inspektør overenskomsten med ca. kr. 3500,- pr. mdr. 
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Ad. 4. Information fra Forbundet

a. Skifte forbund
Forbundet er indstillet på, at hvis det skulle ske vil ejendomsinspektørerne få 
overenskomstretten med til det nye forbund

Konklusion.
At afgørelsen tages på generalforsamlingen den 21 marts 2015 på Munkebjerg i Vejle 

Ad. 5. Årshjulet

Årshjulet 2014- 2015 er opdateret og vedlagt referatet.
Der skal arrangeres et nyt arrangement til 2015.
Vi forsøger at få medlemmerne til at komme med oplæg og stå for arrangementet.

Ad. 6. Økonomi 

a. Budgetkontrol samt gennemgang og status
           MA. gennemgik budgetkontrol for perioden 1.01.2014 til 1.09.2014, der viser at
           beholdningen d.d. var i alt på kr. 392.937 og der er et underskud på kr. 404, 
          underskud skyldes, større udgifter til generalforsamlingen end budgetteret
          

b. Afstemning af kontingent fra forbundet
Forbundet skal afregne kr. 62,- pr. medlem om måneden til klubben, at afregningen ikke 
stemmer skyldes tekniske problemer.

Ad. 8. Ekskursion turen til Malmø den 24. oktober 2014

Der er 31 tilmeldte til turen, Bussen afhenter (sjællænderne) i Høje Tåstrup(PS) står for  
modtagelsen her og senere i (jyderne) i lufthavnen (JK) står for modtagelsen her.
Turen afsluttes med cafebesøg i nærheden af lufthavnen (MB)finder sted og bestiller bord. 
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Ad. 8. Hjemmesiden 

Der er 72 der modtager nyhedsbrevet.
(AA) bestiller Karina Hjort til at lave en registrering af medlemmernes e-mail adresse.

a. Ny opsætning er klar den 1.11.2014
Facebook nedlægges.

b. Der udsendes et nyhedsbrev i oktober2014
Indholdet af nyhedsbrevet bliver
Benyt dig af kompetencefonden
Fyraftensmøder 
Malmøturen

               
Ad. 9. Næste møde tid og sted

Fredag 14. november 2014, kl 10.30 i København

Jan Kristensen
Sekretær
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