
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68 i Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere.  

fredag den 5. November 2021 kl. 15.00   

Mødet blev afholdt på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens 

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

Referat bestyrelsesmødet 05.11.2021 

Formalia 

• Valg af ordstyrer/referent: Rene’ Henning 

• Godkendelse af seneste referat: godkendt 

Drøftelse og godkendelse/beslutning 

• Økonomi 

o Budget og periodens udgifter. :Kurt gennemgik budgetkontrol diverse blev drøftet 

vi har ikke haft så mange udgifter grundet Corona. Økonomi ser fint ud. 

• Overenskomstsager mv 

o Strategi Dækningsområdet (overføres til AC) Preben informerede om problemet 

og det kommer også med på generalforsamlingen. Håber vi får så mange 

tilbagemeldinger som muligt. Vi har kendskab til at der er insp. som bliver overfør 

til anden fagforening, dette er der lavet indsigelser over for hos FH, ansættelserne 

blev drøftet. Preben har haft fat i Dennis for at presse på for et snarligt møde med 

FH for drøftelse af problematikken. 

 

• Forbundets kongres 5/6 oktober 2021 Kurt: en masse snak og nok spild af tid, medlemmer 

og ansættelsesforhold blev drøftet, der kommer mere skæve ansættelsesforhold. Men rart 

at få snakket med mange andre. Preben drøftede soloselvstændige, de er selvstændige og 

er ikke omfattet af overenskomsten, nogen er åbenbart ikke selvstændige men heller ikke 

ansat, men honorarmodtagere vurderer SKAT. Det er noget rod. Vores forslag vedrørende 

aktiveringsfonden, vil ikke blive behandlet det var kommet for sent, men Forbundet havde 

selv besluttet at nedlægge den. Hvad med pengene der er 600.000, - der er enighed om at 

1/3 er inspektørernes.  
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o Ejerskab overenskomsten Preben har snakket med advokaten mht. vedtægten for 

LS der gerne skulle være færdigt inden for et ½ år.  Og så skal vi drøfte 

Overenskomsten, som vi også skal have på plads og ja det tager tid (kan først ske i 

2023 ifm. overenskomstforhandlingerne) 

• Plan for generalforsamlingen 

o Materialer til mødet – udsendt  

o Materiale storskærm Henning vil gerne vi tjekker det i god tid, således at det virker 

når vi går i gang. 

o Drinkskuponer – aftale med baren vi tager den på åben regning, vi udleverer en 

kupon, så de kan se det er os. 

o Kontingentstigning 5 kr. 

o Lokaler spisning øverste etage 

Information og drøftelse 

• Møder i Landssammenslutningen.  

o Vedtægter for Landssammenslutningen – status har vi drøftet der er afsat 2x 

møder og skulle være klar i 2 kvartal 2022 

o LS-bestyrelsen generelt – vurdering/stemning er lidt anspændt men tingene kører 

og der skal nok komme styr på det.  

Information 

• Faglige sager 

o Ingen nye sager 

• Kompetencefonden 

o Administrator Forbundet – første møde 11.11.2021 

• Faglig Puls afdeling 

o Status efter seneste generalforsamling mht. bestyrelse Faglig puls under Dennis, er 

skåret ned til Dennis + 3 og så en suppleant 

Diverse 

• Eventuelt: bestyrelsen er virkelig imponeret over Preben arbejde, du gør det pissegodt. 

 

Vh. Henning 


