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Referat af bestyrelsesmøde nr. 64 i Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere.  

fredag den 28. august 2020 kl. 10.00  

 Mødet blev afholdt på Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia. 

Dagsorden: 

Formalia 

• Valg af ordstyrer/referent 

• Godkendelse af seneste referat 

Faglige sager 

• Kort gennemgang gamle sager 

o Boliggården – delvis lukket 

o CIVICA – delvis lukket 

o AAB - uafklaret 

• Nye sager 

o Domea - afvikling af merarbejdstimer v/afskedigelse 

• Diverse 

o KAB-henvendelse – fratrådt (Kenneth tidligere faglig sag) 

o Pensionsordning (forespørgsel) 

o Fritvalgsordning BoVest – Hans 

o Lokalaftale - BoVest 

Kommende arrangement 2021 

• Input 

Nyhedsbrev m/Forbundet 

• Vurdering/stillingtagen – skal projektet fortsættes – åbninger ca. 75% 

• Hjemmesiden – egen - opdatering 

Økonomi 

• Status – bogføring mv 

• Strategi egen afdeling –   

o behandling af evt. overskud 

o regnskabsopbygning – klub og afdeling 

o Evt. ny bankkonto til afdelingen 

EJENDOMSINSPEKTØRERNE 
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Generalforsamling for 2019 og 2020 

• Dato for afholdelse 26/27 marts 2021 

• Struktur – som plan for aflyst generalforsamling 

 

EMNER FOR NÆRMERE DRØFTELSE 

Overenskomst 

• Forhandlede emner – tidligere udsendt 

• Vurdering af forhandlingerne 

• DEs udspil udfasning 

• Funktionærloven §10 – ret til organisering    

 

Kompetencefond 

• BL/DEs stilling mht. administration – BL vil ikke forestå administrationen 

• BLs handling mht. økonomien – overført samtlige midler 

• Ny administrator?  

 

Egen afdeling 

• Status administration og økonomi – udsendt referat af møde i Faglig Puls 

• Status vedtægter og samarbejdsaftaler 

• Samarbejdet med Faglig Puls adm./fagligt 

Faglig Puls/Forbundet 

• Ny ledelse 

Kommende bestyrelsesmøder 

• Datoer for møder frem til generalforsamlingen. 
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REFERAT: 

1.Valg af referent/ordstyrer Henning er referent Peter blev ordstyrer 

Referat ikke gennemgået, behandles på næste møde (problem da der var COVID-19) 

2. Faglig sager.  

Boliggården: delvis lukket, sagen lukkes først når den er helt afsluttet dvs. at det 

tjekkes om den er afviklet som aftalt. Kurt spurgte ind til mht. lønstigning med 

tilbagevirkende kraft. Preben; det vil vi forsøge at følger op på med hensyn til 

afsluttede sager. 

Preben orienterede om forretningsgang, ved kommende sager. Er der er en sag skal 

vedkommende kontakte tillidsmand/fagforeningen der drøfter problemet med 

arbejdsgiver. Opnås der ikke enighed inddrages INSP-afd der anmoder om afholdelse 

af lokalt mæglingsmøde; kan man ikke blive enig udarbejdes et uenighedsreferat, 

hvorefter sagen overgår til behandling i Fagforening/Forbundet. 

CIVICA: Mangler sidste afregning 

AAB: Der afventes tilkendegivelse fra Dansk Erhverv 

Domea ny sag; Vedrører en inspektør under løngruppe 1 der afskediges og skal afvikle 

registrerede merarbejdstimer i opsigelsesperioden. Arbejdsgivers holdning er, at den 

pågældende ikke er blevet pålagt merarbejde, hvorfor man reelt ikke mener der er 

udført merarbejde gennem det seneste halve år. Sagen behandles i øjeblikket. 

Diverse: 

KAB; Henvendelse vedrørende endelig afslutning af sag. Sagen nu lukket efter 

seneste gennemgang. 

AAB; Henvendelse angående problematik hvor afskediget medlem tildeles 

seniorpension i fratrædelsesperioden. Fastholdes lønnen i fratrædelsesperioden?. 

Afklaret lønnen blev udbetalt i perioden. 

BoVest: Efter henvendelse fra pensionsselskabet (Pension Danmark) angående 

indbetaling fra fritvalgsordningen til pension kunne vi konstatere problemer med 

registreringen i pensionsordningen, hvilket blandt andet betød at vort medlem ikke 
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fremadrettet havde en aftalt helbredsordning. Årsagen til dette var at arbejdsgiver 

havde tilmeldt vort medlem pensionsordningen med en ”fejlagtig” kode. 

Yderligere indeholdt lokalaftalen ”regler/aftaler” der var i strid med overenskomsten 

– stillede medlemmerne dårligere end det aftalte. NB det er vigtigt at 

tillidsrepræsentanten lige får lokalaftalen tjekket hos fagforeningen inden denne 

underskrives. Administration af flexpulje blev drøftet 

 

3. Kommende socialt arrangement; Det afsatte beløb til generalforsamlingen 2020 

slås sammen med arrangements beløbet 2021, og der afholdes ingen ture i år. Der 

arbejdes på en større tur efteråret 2021 (okt/nov) Der nedsættes et udvalg, Rene og 

Kurt har påtaget sig opgaven (ramme 2x 40.000,-) med mulighed for egenbetaling.  

4 Nyhedsbrev: Nyhedsbrevet er opdelt i 3 ”puljer” nyt fra INSP, brede generelle 

informationer fra Forbundet og så A-kassen der kun medfølger såfremt man er 

medlemmer af Min A-kasse. Vores logo er kommet på så man kan se hvem afsenderen 

af informationerne er. Det er muligt at udsende Nyhedsbrevet hver måned såfremt 

der er informationer der har interesse for artiklerne Preben foretager pt denne 

udvælgelse. 

Der kan laves statistik på antal klik der foretages på de enkelte emner således vi kan 

vurdere hvorledes interessen er for det udsendte materiale. 

Vi fortsætter med denne model/struktur og tager det op næste gang 

5. Økonomi: Kurt gennemgik regnskab og budget og forventer et stort overskud, 

grundet COVID-19. Den fremlagte bogføring for den forgangne periode blev 

godkendt.  

6. Generalforsamling 2019/2020: dato fastlagt til 26/27 marts 2021 hotel Opus i 

Horsens, ud fra det som var planlagt i 2020. (blev aflyst pga. COVID-19) 

7. Overenskomst: Da den overordnede forhandling hvor også ELS er omfattet 

afsluttes 01.03 og vores drøftelser først afsluttes 01.04 så er det svær når der allerede 

er lavet aftaler på størsteparten.  
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Preben orienterede om forhandlingerne på arbejdsbelastning, seniordage, justering 

af lønspænd, flexordningen, lønregulerings ordning der ønskes i procent, 

kompetencefonden, klubbeløb vil vi også have ændret, men Dansk Erhverv var stort 

set afvisende over for samtlige emner.  

Ved næste møde 01.07 faldt det hele til jorden. Preben orienterede om 

funktionærloven §10, HKs Præamblen litra f angående ledende medarbejdere samt 

BLs overgangsordning §6 litra k og der var så åbnet op for at diskutere 

problematikken, hvilket gav anledning til en længere drøftelse med udgangspunkt i, 

at Dansk Erhverv/BL betinger at overenskomsten udfases ???  Konklusion; dette kan 

vi på ingen måde være med til, så nu står vi her og er ikke kommet videre.  

8. Kompetencefonden: Ved seneste overenskomstforhandling krævede BL at 

overtage administrationen af Fonden. Dette har tilsyneladende givet en underskud, 

hvorefter BL har smidt det hele fra sig uden at informere nogen som helst. Preben 

tager fat i problemstillingen da BL har overført Fondens midler til anden bankkonto 

og lukket den eksisterende bankkonto i Arbejdernes Landsbank. Yderligere har man 

undladt at opkræve midler for indeværende år 

Vi vil opfordre BL til at sørge for at Fondens konto genoprettes og midlerne 

tilbageføres samt at der foretages opkrævning af midler for indeværende år. 

Yderligere afholdes møde med banken for drøftelse af forvaltningsforholdene af 

midler der henstår på vore konti, således ovenstående ikke kan gentage sig. 

Forholdet bør afklares snarest da der ellers bør overvejes retslige tiltag. 

Der undersøges mulighed for indgåelse af administrationsaftale til anden side da 

Dansk Erhverv ikke ønsker at påtage sig denne opgave. 

9. Egen afdeling: Orientering fra Preben at der nu er forhandlet med Faglig Puls om 

hvordan økonomien fordeles mellem kommende Landssammenslutning, Faglig Puls 

og INSP-afd. vi har måtte æde nogle store kartofler af hensyn til fællesskabet og hvem 

og hvor meget samt fordelingsprocent. Der er 741 medlemmer og der er nu slået en 

streg i sandet og vi får 75,- pr INSP-medlem hver måned og vi har fået for de første 8 

måneder og acontobeløbet 17.000 overføres hver måned fremover.  
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Vi afventer så vores andel af ”trækket” på formuen men dette falder først på plads 

når økonomiafdelingen har styr på procentfordelingen. Der er rykket for afklaring. 

Fremover har vi et klubregnskab og et regnskab for INSP-afd. der oprettes med eget 

CVRnr samt bankkonto straks Landssammenslutningens vedtægter er endelig 

vedtaget.  

Preben omtalte FIU midler og der kan vi søge midler til afholdelse af faglige 

arrangementer, det arbejder Preben videre på og der er vist nok yderligere en 

”kasse”. Peter FIU midler kan man kun får del i, hvis der er et fagligt indhold.  

Formue i Faglig Puls blev drøftet. Når vi er en afdeling, skal vi også forsikres, Preben 

undersøger med Alka (der kan vi sikkert få en god pris) Preben har sendt referat fra 

det som er skrevet mellem Dennis og Preben, det er sendt ud til os. Preben 

undersøger med advokat. Samarbejdet med Lisbeth, er rigtig godt, og det er Preben 

glad for og det fungerer.       

10. Faglig Puls/Forbundet. Drøftede situationen i Forbundet hvor den ene 

næstformand er fratrådt og der ikke vælges en ny for nuværende. Samt 

bestyrelsesarbejdet i Faglig Puls  

11. Kommende bestyrelsesmøde: Rene’ sender en Doodle ud med forslag i nov. 

(torsdag/fredag med overnatning) et sted i Odense. 

 

Preben: sluttede lige af med at orientere om regeringens regnemodel for 

pensionsordning. Udgangspunkt for modellen er, at man med udgangspunkt i 

gennemsnitslevealderen fratrækker 15 år til pensionen. Dvs er 

gennemsnitslevealderen 80 år så er pensionsalderen 80-15=65. 

Når vi en gennemsnitslevealder (beregnet) på 95 år så er pensionsalderen 80 år. Det 

kan man sgu da ikke. 

Modellen er en del af grundlaget for beregning af det berømte råderum 

 

Vh. Henning 


