Dansk Told & Skatteforbund
Kreds I (Nord)

Referat fra KB-møde
Mødedato:

17. oktober 2019

Mødetidspunkt:

kl. 10.00 – 11.30

Mødested:

Skype

Deltagere:

Britta, Charlotte, Elin, Helle, Jørn, Marianne, Nini, Poul, Rune,
Søren

Afbud:

Morten, Sven Åge, Tanja og Tine

Mødeleder/referent:

Charlotte og Nini

Ordstyrer

Charlotte

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Referat fra det seneste ordinære møde den 1. oktober 2019 er tilrettet og sendes
efter fredag til DTS til netdeling.
3. Godkendelse af dagsorden – dagsordenen godkendt
4. Kreds I Nord interne anliggende:
1. Økonomi
Ringkøbing har valgt, at der ved siden af DTS-gaven også gives gave fra
valgenhedens egen ”kasse” ved jubilæer.
I år har der været forholdsvis mange med 40 års jubilæum i hele vores kreds.
For en del af disse jubilarer er der for sent indsendt ansøgninger om
fortjenstmedalje, hvis det skulle nås til dagen. Vi håber, at der fremover er rettet
op herpå.

2. Seneste nyt fra husene
Randers
I Randers ønskes en kantine. Det er endnu uvist, hvad der sker. Vi var
åbenbart ikke med i udbud og vi har fået at vide, at ”nogen” ser på det og måske
får vi catering…
Pres på Compliance – alle er stort set på – der tales om udskydelse af ferie,
aflysning af sociale tiltag og aflysning af kurser frem til jul.
Store Mev Dag i Horsens. Britta og Elin orienterede herom.
Vi prøver at få pensionsmøde i Randers (valgenhed Grenaa-Randers inviteret)
Er i kontakt med Jan Nørner. Indtil nu har knap 20 vist interesse
Svært med Grenaa – Randers valgenhed. Poul tager heldigvis en del i Grenaa
på den faglige del.
I Randers har vi fået nedsat både HUS og Personaleforening.
Pensionistkomsammen Grenaa – fint arrangement. Mette Hornbech fra
Gældsstyrelsen gav en times foredrag om gældsstyrelsen…. Der deltog i alt
inkl. TR og medarbejdere 20 personer.
Efter frokost blev der ”stukket en finger i jorden” mht arrangementet næste år.
Næsten alle ønskede at arrangementet blev holdt i Randers – mange har
tilknytning der til eller til Randers’ seniorkreds.
Randers seniorkreds kommer på besøg i huset slut oktober.
FlytteAPV rundsendt til medarbejdere i Randers.
Aalborg
I Motor er der overarbejde i 8 uger fra 7/10 og Motorstyrelsens døgn holdes
den 22. og 23. oktober.
89 glade pensionister har deltaget i en god seniorsammenkomst i Aalborg.
Danmarks Mentale Sundhedsdag, den 10. oktober 2019
Vi havde et godt arrangement i Aalborg med Gert Rune som foredragsholder.
Han fortalte entusiastisk om det at blive udfordret og om det at have og bevare
en motivation. Man skal ikke tabe modet.
Det er ikke udefrakommende udfordringer, der afgør, om du har et godt liv, men
derimod, hvordan du vælger at forholde dig til dem. Disse begrænsninger
sidder oftest kun i dit eget hoved, og først når du indser det, kan du handle og
tackle udfordringerne på den bedste måde, siger Gert Rune blandt andet.

Det var HUS på Skibsbyggerivej og HUS på Vestre Havnepromenade, der
havde søgt og modtaget støtte til dette gode arrangement.
Efter dette KB-møde har vores kantine-leder oplyst, at en del i en periode har
forsøgt sig med medbragt madpakke. Mange er kort tid derefter vendt tilbage til
kantinemaden i form af fastpris-tilbuddet, så det går godt for kantinen på
Skibsbyggerivej.
Skive
Den 29. oktober afholder vi: DTS/Personaleforeningen og HUS et
arrangement med Lindy fra Rigtige Mænd. Det er for alle i huset.
Til seniorsammenkomsten deltog ca. 54 personer (heraf 7 internt).
Herning
Torsdag den 10. oktober 2019 gennemførte vi Danmarks Mentale
Sundhedsdag i Herning med forskellige øvelser/aktiviteter i en sportshal og
med efterfølgende socialt samvær. Der var 169 tilmeldte til arrangementet og
78 til det efterfølgende sociale samvær. Dagen forløb super fint og med en god
stemning og energi. Vores interne HR konsulent Frank Løber kan i den grad
anbefales.
I seniorsammenkomsten deltog 45 + enkelte interne. Direktør i
Administrations- og Servicestyrelsen orienterede om Skatteforvaltningen,
flytninger, aktivitetsbaserede arbejdspladser, bomben i Østbanegade og
udbyttesagen.
Struer
Der har også været pensionistsammenkomst her i huset – pæn tilslutning
som altid.
Lokaler
Vi har støjmæssige udfordringer dels i vores storrum og dels i enkelte kontor og
mødelokaler, hvor væggene er meget tynde. Vi kører et forsøg, hvor der
påsættes støjdæmpende plader på væg og loft og det skulle kunne afhjælpe
problemerne. Som en del af forsøget er der opsat plader i et ”storrum” (6-8
personers lokale) og så må vi se hvad erfaringerne viser – eneste erfaring er
pt., at pladerne afgiver en lugt af lim eller lignende som gør, at kontoret ikke kan
bruges de første 2-3 dage efter opsætning ☹ skal disse plader opsættes andre
steder skal de ”luftes” forinden opsætning.
Jobopslag
Der har været flere opslag på ledige FL stillinger – et par stykker er besat og 1
er i proces – pt ikke rigtig opslag på almindelige stillinger.

Kantine
Vi har så vidt vides ikke været med i udbuddet – afventer om der kommer en
mulighed for light-version. Der skal være møde i kantineudvalget i november, vi
er ca. 145 på adressen i Struer.
Thisted
Det var en god dag for ca. 50 pensionister ved seniorsammenkomsten.
I Thisted gøres der p.t. ved ombygning klar til, at der kan være ca. 190
medarbejdere. Vi forventer, at der bliver en kantineordning.
For alle lokationer.
Vi drøftede de fælles udfordringer med kantine eller mangel på samme,
herunder, at der tidligere har været en ordning for foreninger som vores. Vi
drøftede også div. personalesager, mistrivsel, stress, langtidssyge og lignende.
I den gamle nordjyske kreds har vi igennem mange år haft formand, Jørn Rise
og Allan Christensen, næstformand for DTS på medlemsbesøg i oktober
eller i november, det skal vi også have i år i uge 46; først Hjørring, så Aalborg,
Skive, Thisted, og nu de er i Jylland, så aflægger de også besøg hos
medlemmerne i Aarhus.
3. Nyt Kantinekoncept – Vi følger fortsat med i udviklingen, og følger op på, hvorvidt vi
kan bestille som forening.

4. Spørgsmål om forbundets struktur
De spørgsmål, som skal drøftes og som vi vejledende skal stemme om på
repræsentantskabsmødet er udsendt til alle, der er inviteret til mødet. Alle TR
fra kreds I (Nord) er tilmeldt som deltagere. Elin og Helle tager hjem allerede fra
1. dagen, idet de begge skal deltage i andre arbejdsrelevante møder.
Alle er frit stillet ved afstemningerne.
Vi skal drøfte:
1. Hovedbestyrelsens størrelse – må denne overstige 12?
2. Skal vi bevare de geografiske kredse? – dette er ikke ensbetydende med
ja/eller nej til hvorvidt kredsformand skal have plads i hovedbestyrelsen.
3. Ved repræsentation i hovedbestyrelsen, hvad vægter da mest – den
geografiske eller den styrelsesmæssige tilknytning?
4. Skal der være en geografisk spredning i hovedbestyrelsen?
5. Er det nødvendigt med nye vedtægter?
Vi drøftede forskellige rammer:
Antal i hovedbestyrelse.
Loft i form af max udgifter til hovedbestyrelsens samlede møder, færre 2dagsmøder.
Mindre honorar- beløb til HB medlemmer end det p.t.

Faste medlemmer af HB?, skal seniorformanden deltage i alle møder, og
dermed optage en plads, skal næstformand vælges på kongres eller blandt de
valgte/udpegede HB medlemmer.
Nærhed ved valg, bedst mulig medlemsrepræsentation ud fra geografi eller ud
fra styrelse, altid den bedst egnede.
Sikkerhed for indflydelse og for videndeling såvel til som fra dem, der er i HB og
som deltager på vores og medlemmers vegne i diverse udvalg.

5. HB dagsorden til 21. oktober 2019
Følgende punkter til drøftelse:


Dagsorden:





Velkomst
Repræsentantskabsmøde
Eventuelt

6. Bordet rundt – vi nåede ikke dette punkt ud over det ovenfor beskrevne

