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

Referat fra bestyrelsesmøde

Afholdt i Upsalagade 20. 2100 København Ø. 

I mødet deltog: 

Preben Sørensen (PS) 
Martin Andreasen (MA)
Morten Delf Bergstrøm (MB)
Jan Kristensen (JK)

Afbud :
Anette W. Andersen (AA) 

Dagsorden til det 36. bestyrelsesmøde i Landsklubben

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Fremtiden i landsklubben
a. Vurdering af fremtidige forhold
b. Skifte forbund

4. Økonomi 
a. Budgetkontrol
b. Afstemning af kontingent 

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

Der blev ikke valgt mødeleder og dagsorden blev godkendt 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat afventer godkendelse til næste møde

Ad. 3. Fremtiden i landsklubben

a. Fremtiden i Landsklubben
MA. fremsender et udkast til vedtægtsændringer, angående aldersmedlemmer der betaler  
kontingent til landsklubben, kan også deltage i arrangementer. 

I sagen angående tryghedsaftalen mellem KAB og vores medlem, er der nu skrevet  
uenigheds protokollat.

Landsklubben har hyret en jurist til at få afklaret sagens agter. Eventuel økonomi til  
foranstaltningen, som ikke afholdes af forbund eller Faglig Puls betales af landsklubben.

Kompetencefonden er opdelt således, at ansøgning til kursus af ejendomsinspektørerne 
godkendes af (inspektørerne) og HK godkendes (HK)

Der udarbejdes en positivliste, som sættes på hjemmesiden med et direkte Link til  
kompetencefonden - input til dette sendes til PS snarest muligt.

Registrering af medlemmernes mail adresse fortages af Karina Hjorth

   

b. Skifte forbund
Situationen om grænseaftalen mellem ESL og Faglig Puls blev drøftet, ligesom den groteske 
situation og totale passivitet fra Forbundet. Overenskomsterne er Forbundets. Forbundet er  
tilsyneladende ikke interesseret i at tage ansvar.

(PS) orienterede om mødet mellem ESL og Faglig Puls for at få grænseaftalen på plads.

Medlemmerne vil på generalforsamlingen blive forlagt situationen, og derefter tage stilling 
til, om der skal skifte forbund 
Der er flere forbund der forhandles med   

Ad. 4. Økonomi 

2



c. Budgetkontrol 
           MA. gennemgik budgetkontrol for perioden 1.01.2014 til 10.11.2014, der viser at

           beholdningen d.d. var i alt på kr. 355.073 og der er et underskud på kr. 38.781 

           underskud skyldes, større udgifter til generalforsamlingen end budgetteret

          
d. Afstemning af kontingent fra forbundet

Forbundet skal afregne kr. 62,- pr. medlem om måneden til klubben, at afregningen ikke 
stemmer skyldes tekniske problemer.

               

Ad. 5. Næste møde tid og sted

Fredag 9. januar 2015, kl 10.30 i København

Glædelig jul og godt nytår
Jan Kristensen
Sekretær
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