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

Referat fra bestyrelsesmøde

Afholdt i Upsalagade 20. 2100 København Ø.
Den 19. juni 2015  

I mødet deltog: 

Preben Sørensen (PS) 
Morten Delf Bergstrøm (MB)
Henning Langhoff (HL)
Kurt Larsen (KL)
Jan Kristensen (JK)

Dagsorden til det 39. bestyrelsesmøde i Landsklubben

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 21. marts 2015 Munkebjerg.

4. Orientering fra Faglig Puls
      a. Vurdering af generalforsamlingen
      b. Mandat for drøftelsen med hensyn til ESL
      c. Status for lokalaftaler

5. Årshjulet
a. Udsendt oversigt 2015

6. Konstituering af bestyrelsen
a. Formand
b. Kasserer
c. Sekretær

7. Økonomi 
a. Budgetkontrol
b. Afstemning af kontingent 

       
8. Hjemmesiden 

    a. Ansvarlig for administration 

9. Næste møde 
a. September 2015 (weekend arrangementet)



b. Skal suppleanterne fremover deltage i møderne

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder

Dagsorden godkendt og Morten Delf Bergstrøm blev mødeleder

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat blev godkendt

Ad. 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamlingen 

Referat blev godkendt

Ad. 4. Orientering fra Faglig Puls 

Vurdering af generalforsamlingen, stedet var ikke optimalt, derfor vendes tilbage til
Hotel Comwell Kellers Park, H.O. Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop.
Landsklubbens generalforsamling forløb generelt tilfredsstillende, emnet om grænseaftalen mellem 
Faglig Puls og ESL virker for mange af medlemmerne lidt ”diffust” derfor var der ikke helt klarhed 
på generalforsamlingen, hvad det egentlig handler om. 
Mandat for drøftelsen med hensyn til ESL, har bestyrelse givet (PS) bemyndigelse til at følge op på 
sagen.
(PS) orienterede om status for lokalaftaler, det er ikke sket noget, defor opfordres alle  
tillidsrepræsentanter igen til at følge op, og der kan fås vejledning ved at henvende sig Preben
(PS) orienterede om at Irene er blevet opsagt, og er i gang med at finde en løsning på hvordan 
opgaverne i Faglig Puls skal løses, endvidere blev der oplyst at Upsalagade er blevet solgt og der 
forventes at købe bygninger på Ramsingvej i Valby  

Bestyrelsen er utilfreds med, at formand Dennis Mahnkopf ikke overholder tidligere aftale, at  
formand Preben Sørensen, skal orienteres eventuelt deltage i faglige sager m.v. når det drejer sig 
om ejendomsinspektørerne.
Morten Delf Bergstrøm oplyste, at han trækker sig fra bestyrelsend.d.d., grundet den meget  
mangelfulde opbakning fra forbundet i hans tilfælde og forventer at udmelde sig af forbundet her 
efterfølgende.
(PS) anmoder Dennis Mahnkopf om at overholde aftalen
 
           
Ad. 5. Årshjulet

Se vedlagte opdatering 



Ad. 6. Konstituering af bestyrelsen

Formand Preben Sørensen
Kasserer Kurt Larsen
Sekretær Henning Langhoff
Bestyrelsesmedlem Jan Kristensen
Bestyrelsesmedlem Mads Juncker, træder ind i stedet for Morten Delf Bergstrøm(der har trukket  
sig)

Ad. 7. Økonomi
Budgetkontrol blev udleveret for perioden 1.01.2015 til 12.06.2015 der viser at beholdningen d.d. 
var i alt på kr. 309.640 og der er et underskud på kr. 66.023 

Martin, Preben og Kurt aftaler tid og sted for overdragelse af kassen/regnskab/protokol.

Ad. 8 Hjemmesiden

Ansvarlig for administration af hjemmesiden er sekretær Henning Langhoff 

Ad. 10 Næste møde tid og sted

Lørdag den 29. august 2015 i Kolding afholdes som weekend arrangementet
(PS) står for arrangementet

Suppleanterne indkaldes fremover til møderne

Jan Kristensen
Referent


