
 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 47 i Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere.  

Fredag den 13.januar. 2017 kl. 10.00 

 

Afholdes: Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia 

Afbud fra: Mads Borggaard, Jan Kristensen 

 

01) Valg af dirigent 

 Som udgangspunkt drøftelse uden dirigent 

02) Økonomi- Regnskab og budget 

 Udkast til årsregnskab – udsendt af Kurt 

 Forslag til ordinært budget for 2017 – udsendt af Kurt 

 Notat vedr. alternative økonomimodeller 

03) Organisatorisk status 

 Info om drøftelse i Faglig Puls den 9.12 – udsendt orientering den 12.12 

 Status for beslutning grundet sit i Faglig Puls/Serv Forbundet - SWOT 

 Info om alternativer – andre LO-forbund   

04) Drøftelse af kommende generalforsamling 

 Forslag og materiale til generalforsamlingen 

 Hvilke materialer skal udsendes 

 Beretning – arbejdsgang for bestyrelsen 

 Fremlæggelse på generalforsamlingen 

 Konsekvens af afstemning 

05) Eventuelt  

  

 Vh. Henning 

 

Mads er udtrådt af bestyrelsen, Rene er indtrådt i bestyrelsen 

Referat nr. 46 godkendt Henning får det ind på hjemmeside 

EJENDOMSINSPEKTØRERNE 

….. faglig landsklub for ledere 
 

 www.inspektoeren.dk 



01: Peter 

02:  

A Udkast regnskab: Kurt gennemgik økonomi der har været afholdt ekstra bestyrelsesmøder, hvilket også kan ses i møder samt befordring 

B: forslag: der skal laves 2x budgetter til generalforsamling et for hvor vi bliver i Faglig Puls og et for hvis man beslutter at flytte til TL omlæg til 
fremlægges på generalforsamlingen blev drøftet. 

C: Notat blev drøftet 

3.A. på mødet blev der drøftet i de enkelte grupper, som skulle fremlægge deres synspunkter på hvordan det så ud i dag og hvordan det ser det i 
fremtiden. Dennes fortalte lidt om hvad de forskellige grupper fyldte af tid og inder for os fyldte vi ca.10 %. de forskellige grupper udtalte sig og 
nogle grupper var godt tilfreds Tandteknikerne var også godt tilfreds, men at de godt vil have en faglig sekretær, og det skulle være deres formand, 
der er også intern splid hos dem. faglig puls (vi) fremlagde også vores synspunkter det blev også konstateret at Preben er åbenbart problemet til alt 
bøvlet, vi er meget loyale og lyttet, men vi siger også vores mening også selv om det går imod dem, og vi forventer da at man kan tage i mod kritik 
og så bruge det til noget, vi vil da have noget ud af de penge vi betaler til serviceforbundet, og det får vi ikke, der sker ikke en disse. 

B: 

C: der er Hk og TL. TL er bygget anderledes op i forhold til serviceforbundet, hvor man har nogle grupper, hvor man er tilknyttet, vi forventer at få 
mere indflydelse/inddragelse, i faglig sager. 

 

4. A: Forslag og materiale blev gennemgået 

B: materialeudvalg blev drøftet, samt hvordan når vi ud til alle medlemmer 

C: Preben fremlage beretning og det ser fint ud det han har lavet 

D: Preben fremlægger beretning Kurt, økonomi og vi skal alle ind over også over for spørgsmål  

E: konsekvenser blev drøftet, også om hvordan får vi fat i alle medlemmer, har vi de rigtige adresser og mailadresse, vi skal jo helst have fat i alle. 
Der bliver et stort arbejde. Derefter skal vi i gang med urafstemning  

 

Eventuelt: aldersmedlemmer,! For at være det skal man betale et kontingent på 450,- pr år. så har man mulighed for servicebladet, forbundet, 
generalforsamling, samt seniorklub hvordan takler vi dem som bare vil være med i vores klub vi administrere det og hvad siger vi. Bestyrelsen 
besluttede at man godt kan være ved os uden det kontingent på 450,- hos os skal de betaler 150,- pr år. Der afregnes med kassereren. Vi blev enige 
om der kun er 3 genstande/ billetter pr person pr dag, resten skal man selv finansieres. Det skal lige overvejes ud fra, hvor mange der deltager. 

Den årlige tur blev drøftet som gerne skulle komme i sep/okt, tages op på generalforsamlingen. 

Preben orienterede om strukturen i serviceforbundet. Minister har udtalt at der er fridage som man vil prøve at inddrage, det vil Preben prøve at få 
med i overenskomsten. 

 

Vh. Henning 

 

 

 

 

 


