
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 56 i Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere.  

fredag den 8. juni 2018 kl. 10.00 

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

Afbud: Dennis, og Leif  

 

01. Valg af mødeleder 

02. Godkendelse af referat 

 

03. Strategi  

 Advokatvurdering 

 Egen generalforsamling/Faglig Puls generalforsamling (vurdering) 

 

04. Information (bilag) 

 Referater 

o Indhold – generalforsamling (bilag) 

o Hjemmesiden 

 

05. Socialt arrangement 

 Projekt Hardy (Als) forslag primo sep 

o Ingen reaktion 

 Projekt Færøerne 

o Ses i forhold til ny strategi 

o Status for projektet 

 Udvidet bestyrelsesseminar 

o Odense – skraldesug mv 

06. Fremtiden 

 Forholdet til Faglig Puls 

o Samarbejde og information 

 Sagsbehandling 

o Direkte kontakt til medlemmerne (status) 

o Samarbejde med Faglig Puls 

07. Fagligt 

 Diverse sager 

o Lejerbo KBH (status) 

o Lejerbo Kolding (status) 

o Lejerbo lokalaftale generelt (status) 

o ALBOA (lokalaftale samt lønudbetaling) 
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 Henvendelser 

o Lokalaftaler kapitalisering af tillæg (status fra Faglig Puls?) 

 BL sager 

o Seniorordning – overgangsordning (status) 

o Feriefridage – administration (status) 

 

08. Økonomi 

 Bogføring og budgetkontrol (bilag for 2.kvartal) 

 Likviditet og kontingentudvikling (info) 

 Kontingent afklaring – status 

 Persondataforordningen GDPR(info samt bilag) 

 

09. Eventuelt 

 Seminar Odense 

o Til afklaring 

 

 

1.A  Peter 

2. A Referat godkendt 

3. A Preben fortalte om mødet med advokaten den 28.05 som var et godt møde, 

vedtægter blev drøftet. Generalforsamling blev drøfter, der arbejdes videre med at vi 

selv afholder vores for os selv et andet sted end Faglig Puls. Der arbejdes videre med 

4. A egen generalforsamling. Vi skal have en dirigent om så vi skal købe os til det for 

det var noget rod. Hjemmeside blev drøftet der var problemer med adgang og Preben 

har fået dem til at rette det til. Preben oplyste at vi er forsikret og han sender det ud i 

nyhedsbrev. 

5. A Hardi har ikke meldt tilbage mht. socialt arrangement, vi lukker den da det er for 

sent. Færørene Preben har fået noget materiale, og man arbejder på at få spændene 

objekter at se på turen udføres i september 2019. Preben vender tilbage 

Seminar i Odense. Preben orienterede om skraldesug samt byfornyelse. Mulighed for 

at medlemmer kan komme med fra kl.12 og så slut kl. 16.00 Preben sørger for 

information. Bestyrelsen mødes fredag kl. 10 og så mødes igen efter kl. 17 og bliver 

til lørdag. 

6. A Faglig puls, blev drøftet det er blevet noget bedre, siden sidst, men heller ikke 

mere. Det kunne være rart at vores tillidsfolk, fik mere information ifm. 



 

 

Sager/fyringer, samt forhandlingsresultat. Preben det går bedre med information mht. 

sagsbehandlingen 

7. A Lejerbo blev drøftet Preben er inde over dem som kommer over til Lejerbo 

København (Bo Vest) mht. lokalaftale ligeledes med Lejerbo Kolding. Preben 

arbejder med Lejerbo og deres lokalaftale, og det er sgu noget rod. Alboa: Preben 

orienterede om sager og deres grundløn var for lille. 

 Preben har ikke fået noget som helst. Bestyrelsen beder Preben om undersøger om en 

status 

BL. Preben orienterede om seniorordning og de skal til møde med BL. den 22 juni. 

Der drøftes også ferie/fridage, samt % satser og hvordan man beregner og hvad der 

skal betales af. Vi får mere info på vores seminar i september  

8. A Kurt orienterede om økonomi. Indtægtssiden lister er begyndt at køre rigtigt godt 

nu ved vi også hvad vi har af medlemmer, vi får dem hver måned nu så det er godt. 

Budgetkontrol tallene blev gennemgået, vi mangler at få et par beløb fra Faglig Puls. 

Kontingentet skulle stige pr.01.06 dette er ikke sket og Preben snakkede med store 

ord til A-kassen der kommer så på juli opkrævning. 

Persondata: der sendes ud på mail og der skal laves en forretningsgang på hvordan vi 

håndtere, Kurt kommer med et oplæg. 

9. A er drøftet tidligere. 

Preben orienterede om nyhedsbrevet,  

Vh. Henning 

 

   


