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LEDER

af Jesper E. Jensen, afdelingsformand

Kommunal- og regionsrådsvalg 2017
Den 21. november er der kommune- og regionsvalg. 
Landets kommuner og regioner er under pres grundet 
regeringens stramme økonomiske politik - så på forhånd 
er en stram livrem spændt rundt omkring hele den offent-
lige sektor. 

Alligevel vil vi tillade os at håbe på, at vilkårene ved de 
offentlige udbud bliver en vigtig brik i de kommende bud-
getter – hvordan valget end falder ud. 
 
Efter sidste valg i 2014 indførte mange kommuner og regi-
oner sociale klausuler ved offentlige udbud - som et værn 
mod social dumping. Klausulerne betyder, at arbejdet på 
offentlige byggerier skal udføres efter danske overens-
komster og arbejdsmiljøforhold. Entreprenørerne er også 
forpligtet til, at en procentdel af arbejde bliver udført af 
elever eller lærlinge. De sociale klausuler har vist sig ikke 
at være tilstrækkelige i kampen mod social dumping.



LEDER

af Jesper E. Jensen, afdelingsformand

Når kæden hopper af 
I vores afdelings område er der flere offentlige udbud, 
hvor de sociale klausuler ikke bliver efterlevet. Letba-
ne-byggeriet er et af disse store anlægsprojekter, hvor der 
er kraftig mistanke om svindel og brug af mafia-relatere-
de virksomheder. Det har vist at være meget svært at få 
virksomhederne til at medvirke til at hindre snyd, da det 
reelt ikke har nogen konsekvens for dem. Hvis hoveden-
treprenørerne derimod kan rammes på pengepungen - og 
i udbuddet blev forpligtet til at medvirke til at stoppe 
social dumping, ville det have en præventiv effekt.

Der skal indføres et reelt kædeansvar, hvor hovedentre-
prenøren økonomisk hæfter, hvis deres underentreprenø-
rer ikke efterlever overenskomsterne. Hovedentreprenø-
ren skal låses fast til sit ansvar. Alt andet er en hån mod 
de virksomheder, der overholder de aftaler, der er lavet 
mellem arbejdsmarkedets parter i Danmark, og som dri-
ver virksomhed efter gældende lovgivning – også i forhold 
til SKAT. 
 
Vores skattekroner skal bruges til at skaffe arbejdspladser 
og flere lærepladser, under LO overenskomster og under 
ordentlige arbejdsforhold. Der skal i alle offentlige udbud 
- også når opgaverne udliciteres – kræves, at virksomhe-
derne forpligtes til at have lærlinge og elever. Det kollekti-
ve ansvar - for at de unge bliver uddannet, og at Danmark 
ruster sig til fremtiden med faglært, kvalificeret arbejds-
kraft - det ansvar må vi kræve, at det offentlige tager på 
sig. Og reelt efterlever. 
 
Der skal herfra lyde en opfordring til at stemme på en 
kandidat eller et parti, som aktivt vil arbejde på at få 
udbygget sociale klausuler i kommuner og regioner - og få 
indført kædeansvar og krav om lærepladser i de offentlige 
udbud. Kun på den måde kan vi påvirke retningen.

Serbiske teknikere
Henover sommeren har Yousee (En af Danmarks største 
virksomheder) været i gang med et stort projekt ”Giga 
Speed”. Yousee skal renovere hele deres antennenetværk. 
I er måske over sommeren stødt på flere udenlandske 
teknikere i jeres byer eller på jeres villavej.    

Før sommerferien blev vores afdeling og afdeling Køben-
havn kontaktet af mange serbiske teknikere, ansat hos 
Roaming Networks, som kunne fortælle om meget lange 
arbejdstider og kummerlige boforhold. Derudover havde 
de ikke modtaget lønsedler, og lønnen svarede heller ikke 
til det, de var blevet lovet. 
 
Flere af teknikerne havde arbejdsuger på op imod 80 
timer. Enkelte fortalte, at mens de boede i Aarhus, skulle 
de møde i Struer tidligt om morgenen - og måtte først 
tage hjem til Aarhus, når arbejdet var færdiggjort, hvilket 
sommetider kunne være på den anden side af midnat. 

DR havde også opsnuset, at der var noget galt med løn- og 
arbejdsforholdene hos Yousee’s underentreprenører, og der 
var flere radio-indslag om Yousee Giga Speed projektet. 

Efter et radioprogram, hvor de serbiske teknikere og vores 
kollega Lars Jensen fra afdeling København, fortalte om 
serbernes løn- og ansættelsesforhold, ophævede Yousee 
kontrakten med Roaming Networks. Dagen efter kontak-
tede Roaming Networks deres ansatte, med beskeden om, 
at fordi nogle havde været i kontakt med fagforeningen, 
var kontrakten blev opsagt med Yousee. 
 
Roaming Networks opsagde uden varsel nogle af ser-
bernes huse som straf. De ansatte skulle forlade husene 
øjeblikkeligt, uden at have noget sted at sove. Afdelingen 
hjalp dem med at finde et overnatningssted. 

Hovedparten af de serbiske teknikere har meldt sig ind i 
Dansk El-Forbund, og i samarbejde med afdeling Kø-
benhavn er vi i gang med at rejse krav om flere brud på 
overenskomsten.

Ekstraordinær Generalforsamling 
valg af kongresdelegerede
Dansk El-Forbunds Kongres 2018 skal afholdes i Aarhus 
og på afdelingens ekstraordinære generalforsamling, skal 
afdelingens kongresdelegerede vælges.  
 
Vil du have indflydelse på fremtiden i Dansk El-Forbund, 
er det på den ekstraordinære generalforsamling du skal 
indstilles og vælges. Se bagsiden af bladet. 



EFTERUDDANNELSE – et solidt skridt fremad

P. Jul Nielsen
og Hustrus fond

LEGAT

til videreuddannelse 
af yngre teknikere

Fondens formål er at yde 
støtte til yngre personers 
videreuddannelse, gerne i 
teknisk retning, det være 
sig indenfor Danmarks 
grænser  eller i udlandet.

Der er ingen ansøgnings-
frist, og der anvendes ikke 
ansøgningsskema, skriv 
blot en kort begrundelse for 
din ansøgning.

Ansøgningen sendes 
eller mailes til:
Dansk El-Forbund,  
Afd. Østjylland 
Att.: P. Jul Nielsen Fonden 
Rymarken 4, 3.sal
8210 Århus V
ostjylland@def.dk

UNGDOMSUDVALG
Ungdomsudvalget  
er for lærlinge og 
medlemmer under 29 år. 

Ungdomsudvalget mødes 
den 1. mandag i måneden 
på afdelingskontoret.

Vi mødes kl. 17.30. 

EFTERUDDANNELSE – et solidt skridt fremad

ved bestyrelsesmedlem Andreas V. Jensen

Vi elektrikere og vores fag er fortsat under pres på vores 
job og lønniveau af udenlandsk arbejdskraft, bl.a. diverse 
arme-ben virksomheder, tvivlsomme underleverandører 
og udenlandske vikarbureauer, der prøver at presse det 
danske arbejdsmarked, den danske model og det danske 
lønniveau. Det sker, når de tilbyder deres arbejdskraft til 
så lave priser, at det herhjemme er under minimumløn-
nen på de gældende overenskomster. 
 
Det lykkes de desværre med alt for ofte. Det betyder, at vi 
elektrikere bør sørge for, at vi på så mange områder som 
muligt formår at være det gyldne skridt foran.

Presset udefra - og bestemt også indefra - vil sandsynlig-
vis altid være tilstede, og kurven for den type udfordrin-
ger går desværre kun opad i disse gode tider, hvor der er 
mangel på arbejdskraft. Det på trods af, at vores forbund 
og ikke mindst lokalafdelingerne hver dag kæmper en 
brav kamp for at tegne overenskomst, besøge virksomhe-
der og byggepladser rundt om i landet. Problematikken 
er - med den nuværende lovgivning på området - kommet 
for at blive, da sanktionsmulighederne er begrænsede. 
Derfor må vi holde os foran, hvor vi kan. Efteruddannelse 
er måske nøglen.

Nye ansigter i afdeling Østjylland
Den 1. juli 2017 startede Hanne Johnsen-Pedersen 
her i afdeling Østjylland. Hanne skal primært 
tage sig af arbejdsskadesager for vores medlemmer.  
Hanne kommer fra en lignende stilling i afdeling 
Lillebælt.  
Velkommen Hanne

Den 15. august 2017 startede Lone Godsk som barselsvikar 
for Jannie. Lone er her i den periode Jannie er på barsel. 

Lone har erfaring fra lignende stillinger.  
Velkommen Lone



EFTERUDDANNELSE – et solidt skridt fremad

EFTERUDDANNELSE – et solidt skridt fremad

ved bestyrelsesmedlem Andreas V. Jensen

Jeg er bekendt med, at flere store installationsforretninger 
ikke har en efteruddannelsesplan - og hvor antallet af 
kolleger, der bruger systemet og mulighederne lige kan 
snige sig forbi nul. Derfor ser jeg med stor bekymring på 
fremtiden for vores dejlige fag og gode grunduddannelse, 
som vi kender det i dag. 

Uddannelsen som elektriker er god og bred med mange 
muligheder for at specialisere sig, men det er der også an-
dre lande, der kan tilbyde. Derfor kan gruddannelsen på 
sigt ikke stå alene, hvis der kun konkurreres på lønnen.

Der bruges rigtigt mange penge på at udvikle nye uddan-
nelser, hvilket kan være udmærket. Jeg mener dog, at vo-
res elektrikeruddannelse er stærk og kan modstå presset 
udefra, hvis vi husker hele tiden at være et skridt foran 
og løbende dygtiggøre os inden for faget. På den måde 
vil vi være bedre rustede i fremtiden og bestemt også i 
kommende nedgangstider, da der altid vil være brug for 
dygtige alsidige håndværkere med en bred uddannelse og 
stor faglig stolthed.

Jeg vil i nær fremtid forsøge at få min virksomhed med på 
at lave en målrettet og effektiv efteruddannelsesstrategi, 

hvor alle kolleger kommer igennem. Elektrikeroverens-
komsten giver gode og mange muligheder for at uddanne 
sig, og med de tilbud, der ligger i EVU, FIU, AMU og 
forskellige akademier, er der en bred skare af gode tilbud, 
som vi alle kan være med på. 

Jeg håber flere vil føle sig inspireret til at lave eller medvir-
ke i en sådan strategi i deres virksomhed, således at vi 
sammen kan modstå presset på vores fag og job.
Spørg din Tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine 
rettigheder til efteruddannelse. Desuden er Afdelingskon-
toret som altid behjælpelig med information og kyndig 
vejledning.

Viden er stadig nøglen. 

Farvel til Jørgen Helmuth Brodersen

Jørgen har valgt at opsige sin stilling som fagsekretær 
hos Dansk El-Forbund, afd. Østjylland.  

Fra afdelingens side vil vi sige Jørgen mange tak for 
indsatsen med det faglige arbejde til daglig på kontoret, 
men også i bestyrelsen – og vi vil også takke Jørgen for 
det gode samarbejde og kammeratskab. Det har vi sat 
stor pris på. 

Vi ønsker Jørgen held og lykke fremover 
og ved, det er en god faglig kammerat, 
vi nu har ude i marken.

Jørgen skriver;

”Jeg har efter et spændende år som fagsekretær 
måttet erkende, at springet fra at være udearbej-
dende elektriker til at arbejde på kontoret som 
fagsekretær var større end forventet. 
 
Derfor stopper jeg som fagsekretær for at vende 
tilbage til faget. Det er på ingen måde et farvel til 
fagforeningen, men en tilbagevenden som faglig 
aktiv elektriker.” 



Husk at meddele, 
hvis du skifter arbejde, 
får nyt telefonnummer 
eller ny mail adresse.

Det er vigtigt, at vi har de 
rigtige oplysninger, så vi 
kan kontakte dig, og du kan 
modtage nyhedsmails.

Du kan ændre dine person-
lige oplysninger på Dansk 
El-Forbunds hjemmeside: 

■ Log på mitDEF 
 med nem-id, 

■	 Sende en mail:
 ostjylland@def.dk
 med ændringer 

■	 Ringe til 
 Afdeling Østjylland 
 86 75 25 00  

Fortæl os hvor
du arbejder

STAMOPLYSNINGER BROK- og 
TEKNIKmøde 2017
For elektrikere beskæftiget med almene installationer, 

IBI-installationer, automatik, tavler og industri.

Mødet er tirsdag den 21. november, kl. 17.00
på Afdelingskontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Tilmelding senest 14. november på mail: ostjylland@def.dk eller tlf. 86752500. 

Igen i år vil du kunne møde op og brokke dig! Og brok modtages som sædvan-
ligt med glæde… Dette er en enestående lejlighed til at møde op og kvit og frit 
levere en god gang brok sammen med nye, såvel som gamle kolleger.

For nye brokkere:
Brokkemøderne er en over 20 år gammel tradition, hvor du har mulighed 
for at brokke dig over produkterne, som nedenstående virksomheder leverer. 
Igennem årene er der meget brok, som rent faktisk er blevet udmøntet i for-
bedringer af materialet til glæde for dig og dine kolleger. Så er der noget, du vil 
brokke dig over, så kom til en hyggelig aften sammen med andre brokkere. Har 
du et bevis for dit brok, så tag det endelig med til denne aften, så der kan blive 
syn for sagen = brokkeriet.

Som sædvanlig vil du møde kompetente repræsentanter fra både den tekniske 
og produktionsmæssige side hos virksomhederne.
• Lauritz Knudsen/Schneider Electric - leverandør af kvalitets el-materiel
• ELOGIC SYSTEMS - som udbyder et bredt udbud af kvalitets-el-tavler 
 samt et komplet sortiment i udendørs kapslinger (kabelskabe).

For at det hele ikke skal gå op i brok, vil der fra ovenstående virksomheder være 
følgende korte temaindlæg. Og hvis der skulle være nyt af epokegørende art, så 
vil du også høre om det. 
Fra Lauritz Knudsen: 
Energioptimering løsninger for en bedre udnyttelse af energien. 
Fra Elogic: 
Hvilken indflydelse har den nye tavlestandard på hverdagens tavler?

Programmet
Kl. 17.00 - 18.30 Afdelingen byder velkommen
  Derefter de tekniske indlæg v/leverandørerne. 
Kl. 18.30 - 19.00 Spisning
Kl. 19.00 - 21.00 Brokkemøde, hvor virksomhederne ser frem til 
 dine ”brokker” med glæde

Vi ses til en hyggelig aften med brok, energi/teknik og godt humør.
Venlig hilsen 

Dansk El-Forbund
Afdeling Østjylland

  



BROK- og 
TEKNIKmøde 2017

DANSK EL-FORBUND ØSTJYLLAND søger 

EN FAGLIG SEKRETÆR 
Til afdelingens faglige område søges en faglig sekretær med tiltrædelse 
efter nærmere aftale.

Arbejdsområde
• Faglig sagsbehandling
• Rådgivning og oplysning i faglige spørgsmål af såvel medlemmer 

som virksomheder
• Organisering og fastholdelse af medlemmer inden for el-branchen/

området.

Kvalifikationer
Som ansøger til stillingen skal du være en habil fagmand og have et 
godt, fagligt kendskab 
• til Dansk El-Forbunds faglige forhold
• udadvendt og gode kommunikationsevner.
• kan have mange bolde i luften
• have indsigt i såvel overenskomster som samfundsmæssige forhold
• kendskab til engelsk og tysk i skrift og tale vil absolut være en fordel
• have kendskab til IT, herunder være erfaren Office bruger

Ansættelsesforhold
• Ansættelsesstedet vil være afdelingskontoret, Rymarken 4,3. sal, 

8210 Aarhus V
• Kørsel i egen bil skal påregnes, da jobbet medfører en del arbejde 

uden for afdelingskontoret 
• Aften- og weekendarbejde må påregnes.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til 
afdelingsformand Jesper E. Jensen på tlf. 8675 2500.

Alle med medlemskab i Dansk El-Forbund og 
El-Fagets Arbejdsløshedskasse kan søge stillingen.

Send din ansøgning med CV og evt. andre relevante bilag pr. mail 
til afdelingsformand Jesper E. Jensen på: jej@def.dk

Ansøgningen skal være os i hænde 
senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 8.00.

Byggefagenes Samvirke 
Patruljekørsel i 
det nordlige Aarhus 



TEMAMØDE

Afholdes tirsdag den 31. oktober 2017, kl. 17.00 – 19.00
Afdelingskontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

Hvad betyder de nye El-regler for dig, el-lov, bekendtgørelse, standarder…

Er du på vej til, eller er du allerede i gang med, at arbejde med de nye regler…
Så er dette temamøde lige noget for dig.

Sikkerhedsstyrelsen vil fortælle om de nye regler, og give eksempler på disse.
• Sammenhæng mellem lov, bekendtgørelse og standarder
• Info om en række temaer: 
 - Bolig + bad
 - Udligningsforbindelser og beskyttelsesleder
 - Verifikation
 - Dimensionering
 - Arbejde under spænding
• Erfaringer med de nye regler
• Elsikkerhedsregler.dk

Tilmelding til afdelingen på hjemmeside: www.def.dk/arrangementer, 
mail: ostjylland@def.dk eller på tlf. 8675 2500. 

Tilmelding senest fredag den 20. oktober 2017.

Sikkerhedsstyrelsen, 

NYE EL-REGLER



VIRKSOMHEDSBESØG

Musikhuset Aarhus
Tirsdag den 10. oktober, kl. 17.00 – 19.00

Jesper Kjær, som er bygningschef, 
vil vise os rundt på sin arbejdsplads. 

Musikhuset er et musikalsk kraftcenter, et af landets 
mest populære kulturhuse og Nordens største musikhus.  
Kom med på en rundvisning i huset, bag scenerne og et 
kik i teknikken bag dette unikke koncert- og læringshus. 
Musikhuset ligger i hjertet af Aarhus. 

Musikhuset Aarhus, Th. Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C

Tilmelding senest den 2. oktober 2017 til afdelingen på: ostjylland@def.dk eller tlf. 86752500
Der er begrænset deltagerantal, så tilmelding sker efter ”først til mølle”.

Afdelingens Sikkerheds- og Miljøudvalg 
på besøg på Gjesing Mejeri



Brochuren 
”De tekniske 
akademiuddannelser”
og karriererådgivning

Brochuren ”De tekniske 
akademiuddannelser” 
er nu landet. Brochuren 
rekvireres i afdelingen. 

Der er også i afdelingen 
mulighed for at få 
en karriere-
rådgivningssamtale.

Kontakt afdelingen for at 
få fremsendt brochuren 
”De tekniske akademi-
uddannelser” eller for at 
booke en karriere-
rådgivningssamtale.  

NYHED FRA ERHVERVSAKADEMI AARHUS

ved chefkonsulent Thomas Hey

Akademiuddannelse i el-installation
Akademiuddannelsen i el-installation er en deltidsuddan-
nelse for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil ud-
bygge din faglighed.  

Vi har hidtil gennemført 3 moduler og gennemfører pr. 
1/9 nyt hold med opstart af 1. modul i ”Grundlæggende 
el-teknisk beregning på installationer”. Vi har også udbud 
igen i februar 2018.

Bliv el-installatør på deltid
Akademiuddannelsen i el-installation er også en oplagt 
mulighed for dig, der allerede har erfaring inden for bran-
chen, og som ønsker mulighed for at søge el-autorisation 
sideløbende med dit job.

Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har godkendt, at personer 
med en akademiuddannelse i el-installation opnår de 
kvalifikationer og kompetencer som Sikkerhedsstyrelsen 
stiller krav om i forbindelse med autorisation inden for el 
(el-autorisation).

Akademiuddannelsen i el-installation er en fleksibel ud-
dannelse. Du kan vælge at tage en hel akademiuddannelse 
eller blot tage enkelte fag.

Kig vores andre fagudbud inden for Akademiuddannel-
sen i el-installation på Erhvervsakademi Aarhus hjemme-
side: www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademi-
uddannelse/el-installation/

Hvis du har spørgsmål om uddannelsen, adgangskrav, 
dokumentation, niveau eller andet, er du velkommen til at 
kontakte mig på tlf. 7228 6174 eller mail they@eaaa.dk til 
Chefkonsulent Thomas Hey.

4

Når du uddanner dig på en af vores tekniske akademiuddannelser, vil du opleve, at autentiske problemstillinger og 

erfaringsudveksling er en vigtig del af undervisningen. Som studerende hos os arbejder du så vidt muligt med aktu-

elle opgaver fra din egen hverdag, og vi lægger vægt på at skabe en god ramme for sparring med både  

medstuderende og undervisere. Du kommer til at omsætte teori til praktiske eksempler og får masser af  

inspiration til konkrete løsninger, som du kan arbejde videre med på jobbet.
Fleksibel uddannelsePå Erhvervsakademi Aarhus kan du uddanne dig på både akademi- og diplomniveau eller følge et af vores

intensive kursusforløb.

• En hel akademiuddannelse svarer niveaumæssigt til en kort videregående uddannelse

• En hel diplomuddannelse svarer niveaumæssigt til en bacheloruddannelse.

Vores uddannelser er fleksible. Du kan tage et enkelt fag, en hel uddannelse eller selv sammensætte det forløb,

som bedst matcher dine ønsker og behov. Vi gennemfører også gerne skræddersyede forløb for større eller mindre 

grupper af medarbejdere og ledere i din virksomhed.Træf det rigtige valgPå de følgende sider kan du læse om vores forskellige uddannelsestilbud inden for automation og drift, 

byggekoordination, el-installation og miljøteknologi – og på vores hjemmeside eaaa.dk er de enkelte forløb 

beskrevet mere udførligt. Er du i tvivl om, hvilket uddannelsesforløb der er det rigtige for dig, så book  

tid til en uforpligtende og gratis karrieresparring – læs mere på side 38.

Målrettet uddannelsetæt på praksis

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE

BACHELORUDDANNELSE

KANDIDATUDDANNELSE

FULDTIDSUDDANNELSER

ERHVERVSUDDANNELSE ELLER GYMNASIEL UDDANNELSE

AKADEMIUDDANNELSE

DIPLOMUDDANNELSE

MASTERUDDANNELSE

DELTIDSUDDANNELSER

Deltidsuddannelser på  Erhvervsakademi Aarhus

MÅLRETTET UDDANNELSE TÆT PÅ PRAKSIS

Automation og drift | Byggekoordination 

El-installation | Miljøteknologi 

De tekniske akademiuddannelser

Vi fejrede 
50 års jubilarerne 
den 14. juni 2017 
– og sagde tak 
for det trofaste 
medlemskab



Byggefagenes Samvirke 
Patruljekørsel i Horsens og omegn
 

Julestue 
Dansk El-Forbund, Afd. Østjylland holder 
julestue lørdag den 9. december 2017 
fra kl. 13.00 – 16.00 i lokalerne 
på Rymarken 4, 8210 Aarhus V. 

Der bliver spændende underholdning, for Kolling & Lillebror kommer 
med deres julesjov – og vi skal synge Søren Banjomus, På loftet sidder nissen og 
Rudolf med den røde tud. Der bliver Støvledans, Jule-boogiewoogie og 
Volvo-dansen med rensdyrtræk. Kort sagt et show i børnehøjde, hvor vi synger 
og danser - og måske vil der falde julesne.

Der uddeles godteposer til medlemmers børn under 15 år. For børn over 15 år betales der 50 kr. for godteposen. 
Billetter forevises ved udlevering af godtepose. Der udleveres kun godtepose til fremmødte børn. 
Tilmelding senest 1. december til afdelingskontoret på mail: ostjylland@def.dk eller telefon 8675 2500. 
Oplys dit medlemsnummer og navn samt antal egne børn og antal voksne deltagere. 

Program
Kl. 13.00  Dørene åbnes
Kl. 13.15 Gløgg og 
 æbleskiver 
 – kaffe/the
Kl. 14.15 Godteposer 
 udleveres 
Kl. 16.00 Afslutning



MANDAG KL. 18.00 
Akkordklubmøde 
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

27

TIRSDAG KL. 17.00  
Brokke- og teknik temamøde 
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.
Tilmelding senest tirsdag den 14. november

21

TIRSDAG KL. 17.00 
Temamøde – Sikkerhedsstyrelsen,
hvad betyder de nye el-regler 
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

31

TORSDAG KL. 10.00 - 12.00  
EL-DRE klubben 
Kælderen, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

19

TIRSDAG KL. 17.00 - 19.00 
Virksomhedsbesøg – Musikhuset Aarhus 
Th. Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C.
Tilmelding senest den 2. oktober – først til mølle

10

FREDAG OG LØRDAG DEN 6. - 7. OKTOBER 
Konference for TR og AMR, Region Nord 
Langsøhus

6

FREDAG DEN 29. SEPT. – SØNDAG DEN 1. OKT.  
Ungdomsårsmøde 
Metalskolen, Jørlunde

MANDAG KL. 17.00 
Temamøde – Nye brandklasser for kabler
i fast installation 
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

KALENDEREN                                                                            
Aktiviteter i Dansk El-Forbund – Afd. Østjylland

25

29

SEPTEMBER 

OKTOBER 

MANDAG KL. 17.30  
Ungdomsudvalgsmøde 
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

9

TORSDAG KL. 10.00 - 12.00  
EL-DRE klubben 
Kælderen, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

16

MANDAG KL. 17.30  
Ungdomsudvalgsmøde 
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

6

NOVEMBER 

ONSDAG KL. 17.00  
Ekstraordinær generalforsamling 
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

15

TORSDAG KL. 10.00 - 12.00  
EL-DRE klubben 
Kælderen, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

21

ONSDAG KL. 17.00 
Netværksmøde 
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

13

MANDAG KL. 17.30 
Ungdomsudvalgsmøde 
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

4

DECEMBER 

LØRDAG KL. 13.00 - 16.00  
Julestue 
Afdelingkontoret, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.
Tilmelding senest fredag den 1. december

9

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
– FÅ INDFLYDELSE PÅ DANSK ELFORBUNDS FREMTID

Afdelingen afholder ekstraordinær generalforsamling 
onsdag den 15. november 2017 kl. 18.30 
på Rymarken 4, 8210 Aarhus V., mødelokalerne 1. sal.  
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Valg af kongresdelegerede 
4. Valg af suppleanter 
5. Eventuelt 
 
Bemærk 
Afdelingen har plads til ca. 25 kongresdelegerede.  
 
Indstilling af kongresdelegerede 
Indstillinger skal være afdelingskontoret i hænde 
senest onsdag den 8. november 2017 kl. 8.00
Mail sendes til ostjylland@def.dk  
 
Forud for kongressens afholdelse den 30. oktober – 2. november 2018, 
må afdelingens kongresdelegerede samt suppleanter påregne en del 
mødeaktivitet.  
 
Tilmelding til spisning kl. 18.00 
Ønsker du at deltage i spisning inden den ekstraordinære 
generalforsamling, bedes tilmelding ske på mail ostjylland@def.dk 
eller telefon 8675 2500 senest den 8. november 2017.  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

FREDAG KL. 18.00   
Julefrokost for lærlinge og unge elektrikere 
Kælderen, Rymarken 4, 8210 Aarhus V.

10


