
FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 20.04.2014 
Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2015-1 
 

 
Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde 21. januar 2015 er redigeret 
til brug for offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Dette indebærer, at en række 
punkter i denne udgave er udeladt i forhold til det interne referat. 
 
Der er endvidere foretaget anonymisering af personsager. 
 

 
Møde: Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2015  
 
Dato: Onsdag 25. marts 2015 kl 16.00 
 
Sted:  Store mødelokale, Snorresgade 15, 2. sal, 2300 København S 
  
Deltagere:   Formand Lars Bonde Eriksen, Næstformand Gert Nielsen, Ingolf Lindmark 

Olsen, Susanne Winkler Hansen, Lars Arly Rasmussen, Janne Lyng 
Lundager, Sandra Karner Hansen, Seniorformand Steffen Lunn, 
seniorkonsulent Hans-Jørgen Møllegaard og specialkonsulent Mette Lind-
Hansen. 

 
 
 

Redigeret referat 
 
Sager til beslutning 
 
 
TAT Delegeretmøde 
 
Marian Skovgaard er blevet spurgt om hun vil indlede delegeretmødet med en 
gennemgang af OK15. Hun vil fortælle om processen og om hvordan det er gået og det 
har været. 
 
Hans-Jørgen gennemgik hvordan dagen vil forløbe. 
   
Artikler til hjemmesiden 
 
Lars Bonde lagde op til, at hjemmesiden skal have et løft. Han er blevet kontaktet af en 
grafiker, der gerne vil se på den. Der var enighed om, at det var en god ide, at få set på 
det.  
 
 
Sager til orientering 
 
 



Nyt fra CO10´s bestyrelse 
 
Bente Sorgenfrey og Kent Petersen vil gerne ud og besøge de små organisationer. Lars 
Bonde vil i den forbindelse gerne lave et HB-møde om til et temamøde, hvor der bliver talt 
om FTF´s 2020 projekt. Lars Bonde vil skrive til Bente Sorgenfrey og bede om nogle 
mødedatoer. 
 
Gert mente, at der skal holdes et HB-møde inden – så HB er klar på en dialog.  

 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
PFA 
 
Ingolf vil gerne have, at PFA åbner et nyt vindue til forlænges af kapitalpensionen. Ingolf 
mener, at der er kommet ny lovgivning på området der giver flere muligheder. Dette 
fremgår dog ikke af PFA´s hjemmeside. 
 
Det er efterfølgende konstateret, at muligheden for at afgiftsberigtige kapitalpensioner med 
den lavere lovbeskatning er forlænget indtil udgangen af 2015. 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
OK 15 
 
Lars Bonde orienterede om resultatet. Steffen Lunn foreslog, at HB, f.eks. på seminaret i 
efteråret diskuterede de næste aftaleforhandlinger. Dette var der stemning for. 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Temadag for kommende seniorer 
 
Hans-Jørgen orienterede. Der er 16-17 tilmeldte. Medlemmerne tilmelder sig, og meddeler 
om de ønsker individuel rådgivning. Sekretariatet vil lave beregninger inden temadagen. 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Erhvervsskoleområdet 
 
Mette orienterede om besøg på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Her er der en del 
medlemmer der ikke har det så godt. Der blev drøftet hvordan man kan hjælpe disse 
medlemmer. Der var enighed om, at etablere et nødberedskab for disse medlemmer. 
Mette vil se på mulighederne. 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 



 
 
Tidsregistrering på NaturErhvervsstyrelsesn skibe, herunder weekendtillæg under 
1/3-vagter  
 
Hans-Jørgen oplyste, at NaturErhvervstyrelsen samme dag, havde oplyst, at man er i 
gang med at lave en beregning om efterbetaling af  ¾ - og 1/3 timer for rådighedsvagter 
på Havterenen. NaturErhvervstyrelsen vender snarest tilbage vedrørende weekendtillæg.  
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Nyt fra tovholderne 
 
Intern uddannelse: Susanne opfordrede alle til at tænke i noget nyt; brunchmøde, temadag 
eller lignende. 
 
Uddannelsespolitik: Gert fortalte, at der er travlhed: Undervisningsministeriet skal igennem 
en organisationsændring 1. april. 
 
Arbejdsmiljø: Lars Arly fortalte, at Arbejdstilsynet har forpligtet sig til en 2020 – plan. Der 
har været fokus på værktøjer til at kontrollere det psykiske arbejdsmiljø. Internt i 
Arbejdstilsynet har der været en del udskiftning på chefdelen. 
 
Ledere: Der var ikke noget nyt til dette punkt. 
 
Seniorafdelingen: Steffen Lunn sagde, at de er TAT´s største lokalafdeling. Der har netop 
været generalforsamling, der har et flot fremmøde. Genvalg til alle. Steffen fortalte, at 
Statspensionisternes Centralforening bliver afviklet pr. 31. december 2015. Steffen syntes 
det er ærgerligt.  
 
Økonomi 
 
Susanne orienterede. Der har netop været afholdt statusmøde: Lars Bonde roste CS for 
det store arbejde.  
 
Eventuelt 
 
HB vil gerne have dagsordenen lagt på Forum inden HB-møderne. Hans-Jørgen fortalte, 
at der er arrangeret et møde med Uddannelsesforbundet vedrørende en grænseaftale. 

 
Godkendt på HB-møde nr. 3/2015 19. maj 2015. 
 
Lars Bonde Eriksen 
Formand 

 
 
 



 
 
 


