
 

Referat af bestyrelsesmøde nr.50 i Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere.  

Som blev afholdt fredag den 9.juni 2017 kl. 10.00 

 Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia 

Afbud: Claus, Dennis 

01) Valg af dirigent 

 Forslag Peter 

 

02) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 05.05.2017 

 Udsendt 

 

03) Overflytning til andet LO-forbund 

 Skrivelse og reaktion – materiale udsendt 

 

04) Overenskomst 

 Status på forhandlingerne, seneste møde 08.06.2017 

 

05) Lokalaftale  

 DAB, behandling i Faglig Puls 

 Lejerbo, efter internt møde 31.05.2017 

 

06) Medlemssituationen 

 Antal og overflytninger 

 Medlemsliste 

 Arrangement 

 

07) Økonomi 

 Bogføring og budgetkontrol 

 Banken mv. 

 

08) Faglig Puls 

 Samarbejde med INSP 

 Den økonomiske situation mht. TAND 

 

09) Services Forbundet 

 Kommende struktur 

 Arbejdssituationen 

 Samkørsel med MIN A-kasse 

 Økonomi 
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10) Møder 

 Aftaler og møder 

 Aftalte møder OK 

 Bestyrelsesmøde november 

 Bestyrelsesmøde januar 

 Generalforsamling marts 

 

1. A Peter 

2. A Referatet gennemgået og ok 

3. A Brev fra Serviceforbundet blev gennemgået, underligt at de åbenbart har drøftet/ behandlet dette, før 

end de har modtaget brevet fra os, hvad er der lige sket her. Svaret fra forbundets advokat blev drøftet, og 

det er skrivelsen i proceduren om udmeldelse under pkt.2 det er interessant. Preben orienterede om 

Forbundets opbygning. Spørgsmålet er om man skal lave en ny afdeling i Faglig Puls og så prøve den vej. 

Inddragelse af LO blev drøftet; det kommer der nok heller ikke noget ud af. Skal vi havde en advokat ind 

over? Måske en god ide at få hjælp til tolkning af det juridiske i samtlige vedtægter. Preben undersøger 

med Storm advokatfirma, ekspert i faglig sag (de reklamere med en gratis vurdering) spørgsmålet om 

vedtægtsændring i Landssammenslutning § 1 ”skal ændres således at der kan være en eller flere 

afdelinger”. Preben skriver til LO  

4. A Preben har været til flere møder nogle bliver udskudt/lavet om. BL skulle have afholdt afsluttende 

møde den 8. juni med ESL, det blev heller ikke til noget.  

Der er blevet drøftet en del, men ingen beslutninger er taget. Seniordage blev drøftet 58/59 år = 2 dage 

60/61 = 4 dage 62/67=6 dage her vil man også ændre disse. BL er kommet med et forslag, at man fra 5 år 

før man pensionsalderen får 6 dage dvs. at dem på 58/59 ikke fremover får 2 dage, men der laves en 

overgangsordning.  Henning synes det rammer skævt da der nok er flest på arbejdsmarkedet som er 58/59, 

men hvis det kan bruges i forhandlingerne er det ok. Lønudvikling alt efter hvad overenskomsten ender ud i 

2017/2020 blev drøftet, Preben viste på skærm hvordan det ville komme til at se ud for både løngruppe 1 

og 2. Mulighed for køb af fridage blev drøftet; bar det ikke koster på overenskomstens lønramme så er det 

OK, ordningen skal være en individuel aftale. 

5. A DAB blev drøftet, en trist historie, der er ikke noget nyt i denne sag, og der sker nok heller ikke noget 

før efter overenskomstforhandlingerne er på plads. Dennis har åbenbart lavet en mini mini aftale med 

deres HR-chef og det er ikke godt nok. Dennis oplyser at der ikke er en underskrevet aftale, og at sagen 

sikkert er lagt død. 

5. B Lejerbo blev drøftet, har stået på i et par år, der er nu ved at være hul igennem til fagforeningen og 

Preben er sat på sagen. Der afholdes møde den 21/6 så må vi håbe der kommer noget konstruktivt ud af 

det. 

6. A i maj 2016 var vi 278 medlemmer nu er vi på 265 kommer sikkert op på 270, der er nogle som er på vej 

over 



6. B Preben får medlemslisten fra Dennis 

6. C turen: status Peter har forventet en udmelding i maj, i samarbejde med Hans Mikkelsen om en tur, til 

Bornholm, Peter har haft fat i Hardy men det gik også lidt i stå. Bussen er på plads og der arbejdes videre 

med det. Turen skulle være i september, men måske skal det flyttes til okt.   

7. A Kurt gennemgik bogføring samt budgettet, det er godkendt 

7. B Bankbogen blev gennemgået og er ok. Kurt arbejder på at vi også kan få Preben oprettet som bruger i 

tilfælde af at Kurt skulle få en tagsten i hovedet 

8. A som det er nu, får vi ikke de informationer vi skal og man får kun en sludder for en sladder og det kan vi 

ikke bruge til noget. Preben får så lidt flere henvendelser fra Dennis, men det er mere den anden vej, man 

kan heller ikke få fat i dem når man ringer til kontoret, hvad så med vores medlemmer de må jo have de 

samme problemer med at komme igennem. Det er ikke i orden 

8. B Preben orienterede om TANDs og Faglig Puls mht økonomien heromkring 

9. A kommende struktur, arbejdssituation, samkørsel Min A-kasse samt økonomi blev drøftet 

10. A vi mangler møde i januar, vi blev enige om at det afholdes 26. januar 2018 

11. Eventuelt: Faglig Puls hjemmeside blev drøftet. 

Vh. henning 

 


