
 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 i Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere.  

Fredag den 17.juni. 2016 kl. 10.00 

Afholdt: Ramsingsvej 30 (indgangen er fra Høffdingsvej), 2500 Valby, København lokale Uglen 1 sal 

Fremmødte: Preben, Kurt, Peter, Dennis og Henning 

Konsulent, Michael havde ordet inden mødet startede, vedrørende overenskomstforhandlingerne 

Afbud: Jan, Mads, og Rene’ 

Før mødet. Om at nå ud til medlemmerne: Michael snakkede om kontaktflader til medlemmerne, vi 

drøftede vigtigheden af at det var inspektørerne der henvendte sig til medlemmerne angående 

overenskomstønsker. Det er også vigtigt at få tilbagemeldinger på hvad der sker ude på 

arbejdspladserne. På den måde sikrer vi at der kommer feedback ude fra medlemmerne på hvad man 

ønsker med i forhandlingerne. Frisørernes oplæg blev omtalt, Preben havde sendt den rundt på mail. Det 

er et godt signal at man har opsøgt medlemmerne inden overenskomstforhandlingerne. Michael kommer 

med et oplæg  

 

01) Valg af dirigent 

 Forslag Peter Leth-Nissen 

02) Opfølgning fra sidst – Preben 

 Jfr. referat (er der opgaver der udestår) 

03) Godkendelse af referat 44 - Henning 

 Udsendes af Henning 

04) Faglige forhold – Preben 

 Overenskomst 2017 – struktur, krav og inddragelse af medlemmer (evt. oplæg fra kommunikationsselskab)  

 Medlemssituationen – Fastholdelsesprojekt (Faglig Puls)  

 Faglige sager 

05) Struktur – Preben/Peter 

EJENDOMSINSPEKTØRERNE 

….. faglig landsklub for ledere 
 

 www.inspektoeren.dk 



 

 
 Drøftelse af egen klub under Faglig Puls  

 Vor rolle i Faglig Puls – generelt 

06) Kommende seminar mv.  

 Seminar, deltagere og sted – program – Preben  

 Status medlemstur – Jan/Mads 

07) Grænseaftale – Preben/Jan 

 VIVAbolig sagen – status efter udsat sagsbehandling  

 Forhandlinger med ESL 

08) Services Forbundet og Faglig Puls – Preben/Peter 

 Generel information 

09) Økonomi - Kurt 

 Bogføring og budgetkontrol – for godkendelse 

10) Mødedatoer – Preben 

 Er aftalt mgl generalforsamling 

11) Eventuelt  

  

01.A: Peter Valgt 

02. A: Preben. Fremlagde at der laves om på generalforsamlingen, så den slutter efter morgenmaden 

søndag.  Peter skal inddrages i faglige sager. Lejerbo blev drøftet, mht. lokalaftaler, der skal afholdes møde i 

juni, der kommer en tilbagemelding  

03. A referat 44 godkendt. 

04. Fagligt forhold 

      A: det blev snakket om under Michael 

      B: medlemstallet er ikke tilfredsstillende (Dennis) Facebook er begyndt at være stigende, 

tilbagemeldinger på flytning af arbejdsplads, Dennis vil have at callcenteret er mere skarp på de aftalte  

opgaver, således at det aftalte registreres. 

      C: DAB lokalaftale, der holdes møde i september måned  

Lejerbo; der er lavet udkast til lokalaftale og det arbejdes der videre med. 

05. Struktur: 

A. struktur og tilhørs forhold til Faglig Puls er blevet drøftet flere gange og man ønsker ting afklaret med 

Faglig Puls  



 

 
I forbindelse med Græseaftaler, Vivasag. Bestyrelsen drøftede, om vi skal stå et andet sted end Faglig Puls, 

eller om vi kan lave vores egen afdeling i Faglig Puls/Service Forbundet. Dennis mener at det skal være 

bedst for begge parter og han har sendt oplæg til Preben, hvor vi kan se, hvordan samarbejdet fungerer 

mellem Faglig Puls og Alka medlemmerne.  

B. Er det en mulighed og hvordan kan det strikkes sammen, hvad er vores rolle, hvem tager sig af hvad og 

hvor vil vi stå. Der arbejdes videre med dette.  

06. kommende seminar mv. 

A: Weekend for bestyrelserne med ledsager er nu på plads der er tilmeldinger fra alle. 

B Henning orienterede om oplæg fra Mads om tur til Electrolux samt Damixa, det afholdes den 5 eller 6 okt. 

Bestyrelsen er med på at det er det vi gør. (vi skal have en tur i år) 

Solartur/Hamburg udskydes og planlægges til 2017.  

07. Grænseaftale  

A: Preben orienterede om sagen, alt var afklaret men LO kunne ikke nå at være klar. Sagen er udskudt og i 

juni blev der afsat 4-5 dage, men det blev heller ikke til noget (udmelding fra Kooperationen,) der er sendt 

dato til en gang i sep.  

B: Preben snakkede om ESL og om deres arbejdsopgaver og tider samt deres overenskomst. Preben mener 

det er undergravende virksomhed det ESL udfører. ESL ønsker ikke at holde møde på grund af mistillid til 

Preben. De ønsker tilsyneladende indflydelse på, hvem der skal forhandles med: Det finder vi helt 

utilstedeligt. Fra inspektørernes side forhandler vi i respekt for vores forhandlingspartner, uden at forsøge 

at påvirke, hvem vi vil forhandle med fra modpartens side. Dennis orienterede fra landssammenslutning om 

møder og at det ikke har noget med tillid at gøre, men at man afholder disse møder på en professionel 

måde. Landsammenslutninger kan ikke bestemme hvem der kan deltage. Selvfølgelig skal Preben deltage, 

han er jo vores formand. 

08. Serviceforbundet og Faglig Puls: Preben orienterede om at Serviceforbundet, flytter til Valby samt de 

konflikter der forekommer med Inspektørerne og Serviceforbundet. Det er et svært sted at være. Systemet 

gør det mere problematisk, da vi har svært ved at komme videre i de sager som vi har, og det er meget 

frustrerende. Vi burde da have ret til at gå direkte til formanden for LO, vi skal jo arbejde sammen for vores 

medlemmers bedste. Det er som om man er ligeglad med de små forbund, hvor der ikke er så mange 

medlemmer, dette er bare ikke i orden.  Måske skal man finde et andet sted at være organiseret. Peter 

nævnte at Dennis også måtte ramme panden mod en mur i de her sager. Dennis snakkede om de sidste 

møder og hvad der rør sig i Serviceforbundet.   

09. økonomi. Kurt: bogføring gennemgået, ok. Preben foreslog at Kurt tog fat i Banken vedrørende vores 

opsparing om der kunne laves en noget bedre ”investering” 

10. Mødedatoer: 25.11 i Fredericia. Generalforsamling 24,25, 26 marts 2017 

11. Eventuelt. Ingenting, Dennis lavede en rundvisning. 


