
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 67 i Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere.  

fredag den 10. september 2021 kl. 10.00   

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

Fremmødte: Klavs, Rene’, Kurt, Preben, Henning. 

 

1.Formalia 

• Valg af ordstyrer/referent 

Rene’/Henning.  

Peter har trukket sig som bestyrelsesmedlem, Klaus træder ind som bestyrelsesmedlem 

• Godkendelse af seneste referat  

Referatet gennemgået og godkendt  

2.Drøftelse og godkendelse/beslutning 

• Økonomi 

o Budget og periodens udgifter. 

Kurt gennemgik budget, og udgifter, lavere udgifter til møder og kurser grundet Corona. Afholdte 

udgifter i perioden blev godkendt. 

• Overenskomstsager mv 

o Overenskomsten status 

Preben orienterede om faglige sager; der er problemer med hvordan nyansatte ansættes dvs.  om de 

skal ansættes under inspektøroverenskomsten. Preben orienterede om sager i Lejerbo og AAB mht. 

inspektører der informeres om, at de ikke er omfattet af overenskomsten. Hos Lejerbo er insp med 

højeste arbejdstid omfattet af overenskomsten, medens insp uden højeste arbejdstid ikke er 

omfattet af overenskomsten – hvilket er Lejerbos vurdering.. Dvs. der er forskel mellem de forskellige 

boligselskaber om hvordan man læser/tolker overenskomsten i de enkelte boligselskaber.  

o Faglige sager og strategi 

Preben orienterende om strategi ifm. de sager hvor der ikke er sket lønregulering disse er lige pt. 

skudt til hjørne. Pt. køres der mæglingsmøde/forhandlingsmøde, hvor resultaterne af møderne er, at 

der opstår enighed om, at man er uenige i tolkningen af dækningsområdet 

 

• Forbundets kongres 5/6 oktober 2021 

o Deltagere tildelt antal 2 stk. 

Den 4. okt. er der møde i LS Preben deltager, Kurt og Henning, drøfter lige hvem, Kurt er med den 5-

6 okt. 
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Preben skal til møde i LS den 16. sep. angående vedtægterne for LS og orienterede lige om hvad de 

skal drøfte vedtægter i LS på formødet inden Kongressen 

Preben skal lige undersøger om det er den 16, Kurt og Henning finder ud af hvem der kan deltage. 

o Fremsendt forslag nedlæggelse af aktiveringsfonden  

Preben orienterede om forskellige fonde, som han har været ved at undersøge, hvorfor de er der og 

hvordan de er opstået og er der grund til at have dem. Preben har undersøgt hvad der indestår på 

aktiveringsfonden det udgør omkring 600.000, - og så skal vi jo have 1/3 af dem. Preben fandt ud af 

Fonden kan vedtages nedlagt af kongressen, derfor er der fremsendt forslag om at nedlægge 

aktiveringsfonden, hvilket blev besluttet på tidligere møde og så afventer vi hvad der sker på 

kongressen til oktober.. 

• Kommende møder 

o Plan for generalforsamlingen 

• Materialer 

o Indkaldelse – er udsendt 

Der er sendt husker ud, vi bliver 17 indtil nu 

o Dagsorden/ Dirigent? 

Steven Budden 

o Forretningsorden – udsendes 

Er udsendt, måske en god ide’ på storskærm  

o Beretning for 2 perioder – drøftelse anden periode 

o Regnskab for 2 perioder 

Kurt fremlægger 2019- 2020  

o Kontingent 

Der foreslås regulering på 5 kr. så den bliver 85,- 

o Regnskab for Insp afdelingen 

Det følger Preben og Kurt op på  

o Valg 

Klaus og Rene’ er på valg 

Tidspunkt for bestyrelsesmøde den 05. november Vi mødes kl. 15.00 husk det er i Horsens 

3. Information og drøftelse 

• Møde i Landssammenslutningen den 27.07.2021. 

o Økonomi – delvist afklaret jfr. referat  

Økonomi er nu delvis afklaret vi får klubpenge og kontingentandel overført hver måned. Faglig Puls 

underskud hvor de trækker fra formuen skal vi have 1/3 som bliver ændret til 75% med aconto beløb 

over 12 måneder. 

o Administration - fungerer 

o Vedtægter for Landssammenslutningen – status 

Har været undervejs i23 år og der laves nu forslag i 2 kolonner et fra Dennis og et fra Preben skal 

besluttes den 16. sept. Hvad man vil godkende 

o Faglig sagsbehandling – fungerer men mangler aftale 

o LS-bestyrelsen generelt - vurdering 

4.Information 

• Faglige sager 

o Ingen nye sager 



 

 

 

Vh. Henning 

  


