
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 55 i Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere.  

fredag den 20. april 2018 kl. 10.00 

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

Afbud: Kurt, Peter, Dennis 

 

01. Valg af mødeleder 

02. Godkendelse af referat 

 

03. Vurdering generalforsamlinger 

 Egen og Faglig Puls generalforsamling 

 Resultat 

 Referat af generalforsamling (bilag ”udkast” referat) 

 Udgifter i forbindelse med afholdelsen (bilag) 

 

04. Information (bilag) 

 Nyhedsbrev 

o Indhold – generalforsamling (bilag) 

 

05. Strategi (jfr. punkt 07) 

 Hvad gør vi nu 

o Mødestrategi mv. 

 

06. Socialt arrangement 

 Projekt Hardy (Als) forslag primo sep. 

o Ses i forhold til ny strategi 

 Projekt Færøerne 

o Ses i forhold til ny strategi 

 

07. Fremtiden 

 Forholdet til Faglig Puls 

o Deltagelse i generalforsamling 

o Agere som INSP-afdeling 

o Få direkte kontakt til medlemmerne 

 Generalforsamling på sigt 

o Holder egen generalforsamling (i april) 

 Sagsbehandling 
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o Direkte kontakt til medlemmerne 

 

08. Fagligt 

 Diverse sager 

o Lejerbo 

 Henvendelser 

o Lokalaftaler kapitalisering af tillæg 

 BL sager 

o Seniorordning - overgangsordning 

o Feriefridage – administration 

 

09. Økonomi 

 Bogføring og budgetkontrol (bilag for 1.kvartal) 

 Likviditet og kontingentudvikling (bilag) 

 Kontingent afklaring 

 

10. Eventuelt 

 Seminar Odense 

o Til afklaring 

 

 

 

1. Rene blev valgt 

2. Godkendt referat 

 

3. Generalforsamling: vores egen var lidt rodet, næste år skal vi have en dirigent, men der var 

en god stemning, og det var konstruktivt. Med hensyn til beretning skal det kun være 

formanden der fremlægger, det blev lidt forvirrende, da Peter kom ind over. 

Bilag og PowerPoint skal testes i god tid inden start. Der var ingen grund til at John Nielsen 

(formand Services Forbundet) fik så megen taletid 

Generalforsamlingen for Faglig Puls; den var vi nok helst foruden, de er ligeglade med os, 

de vil bare have vores penge.  

Vi synes ikke at repræsentanter fra Faglig Puls bestyrelse skulle rejse sig og sige at de 

anbefalede deres medlemmer at stemme nej, det er sgu for dårligt, vi er da selvstændige 

mennesker. 

Der sker igen ændring i kontingentet i Faglig Puls det fastholdes??  

Vi skal have undersøgt hvordan de kommer frem til dette, nu hvor Alka træder ud samt 

hvad med økonomien omkring TAND. Der blev heller ikke fremlagt noget budget.  

Preben skal kontakte advokaten, da vi gerne vil se budgettet for Faglig Puls der danner 

grundlag for kontingentet.  



 

 

Udgifter til afholdelse af generalforsamling for INSP; Preben orienterede at det kostede 

41.028,- vi blev enige om, at det var et godt sted og så var det også billigt, så det kan vi 

godt tage igen. 

4. Rammer for nyhedsbrev som Preben havde lavet blev gennemgået og ok, ligeledes med 

hensyn til løninformationen. God ide’ at dette sendes ud sammen med nyhedsbrevet, 

Preben tilretter lige teksten samt der kommer årstal på.  

5. Skydes til pkt.7 

6. Preben har snakket med Hardy og han vil godt arrangere en social tur til Als, han 

fremkommer med et oplæg samt økonomi.  

Preben har undersøgt mulighed for socialarrangement til Færøerne og transportprisen til 

Færøerne er den samme som vi bruger på transport til arrangement i Fredericia/Vejle. 

Sociale arrangementer skal holdes adskilt fra generalforsamlingen. 

7. Skal vi fortsat afholde generalforsamling sammen med Faglig Puls. Vi blev enige om at vi 

holder det for os selv, men vi skal holde fast i en overnatning, således at dem langvejsfra 

også gider deltage,  

Vi arbejder videre på, at vi skal agere som en afdeling således at vi har styr på de sager som 

skal gennem Faglig Puls. Det er vigtigt at vi har INSP-bestyrelsen ind over, så der ikke falder 

sager ned mellem stolene. 

8. Preben orienterede om sager i ALBOA han får generelt ingen info fra Faglig Puls.  

Lejerbo; Preben har brugt 2 år på lokalaftalen, og drøftet det med tillidsmændene og det 

går bare så langsomt og der sker ikke ret meget.  

Angående BL; Preben har kontaktet Dennis og der skal afholdes møde om seniorordning. 

Der er vedtaget en ny ferielov Preben orienterede om dette samt administration af denne. 

Dette skal også drøftes med BL.  

9. Preben gennemgik økonomien. Bogførte udgifter for første kvartal blev godkendt 

10. Vi deltager alle mand på seminar i Odense den 14. september. 

 

Vh. Henning 


