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FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 07.09.2020 
Sekretariatet 

 
 

FORELØBIGT REFERAT 
Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2020 

Mandag d. 24.08.2020 kl. 15.00 – 18.00   
Skype-møde 

 
Følgende deltog; 
Formand Lars Bonde Eriksen 
Næstformand Gert Nielsen 
Kasserer Susanne Winkler Hansen 

 Richard Hanlov  
 Kim Erik Clausen  
 Claus Seierup Jensen 

Sandra Trasborg Hansen 
 
 Afbud;  
 Formand for TAT-seniorer Hans-Jørgen Møllegaard 
 
 Fra sekretariatet deltog;  

Turid Leirvoll 
 
 
1 Godkendelse af dagsorden 
  

Dagsorden, udsendt 07. august 2020 godkendt  
 

 
2 Godkendelse af referat af HB møde 4/2020  
  

Referat, udsendt 26. juni 2020 godkendt uden bemærkninger 
  

  
3 Sager til drøftelse og videre opfølgning, beslutning 
 
3.1  OK21 

 
 Indstillinger var udsendt den 18. august. Lars og Gert gennemgik udkast.  

Drøftelserne understregede behovet for at være bevidste om den helt særlige 
situation, samfundet står i, herunder de økonomiske rammevilkår. TAT viser 
samfundsansvar, noget der bl.a. vises ved den fremragende indsats 
medlemmerne har ydet og yder under Coronapandemien. TAT har en 
forventning om, at de omkostninger som krisen har, fordeles rimeligt - og ikke 
skævvrides ved at gøre aftaleforhandlingerne til et afgørende redskab for 
besparelser. STATE-krav afstemmes med Claus og Kim efter mødet og 
formuleringen af de samlede krav godkendes af formand og næstformand. 
Skrivelsen følger som bilag til referatet. 
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3.2  Økonomi 
  
 Budget opfølgning juli 2020. Susanne præsenterede den udsendte status. 
 Status godkendt  
  
 
4 Sager til orientering 
 

Kort orientering fra sekretariatet om aktuelle sager, herunder uløste uenigheder 
om lønindplacering og arbejdstid ved et skolehjem, samt pensionssager for 
ansatte ved erhvervsskoler vedr. det såkaldt ’Bilag M’ 
 
Lars orienterede om arbejdet i ’Fremtidsgruppen’, der gennemgår udfordringer 
og mulige udviklingsveje for TAT som organisation. 
HB får sig forelagt et grundigt notat/indstilling til seminaret i oktober. Og det 
endelige papir/indstilling skal være klart til december, for at kunne behandles 
på delegeretmøde i april 2021. 

  
  
Kim orienterede fra STATE’s generalforsamling. Der er valgt en fuldtallig 
bestyrelse, hvor flere er nyvalgt. STATE har taget entydigt stilling til fremtidig 
organisering – de skal være i TAT. 
Besøgene ude på skolerne fortsætter, primært med formanden, Knud- Erik  
Hansen og tidligere TR gennem mange år, nu seniormedlem, Max Laigaard. 
    

5 Eventuelt 
 Ingen sager 
 
6 HB’s egen tid 
 Ingen sager 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Lars Bonde Eriksen Gert Nielsen 
formand næstformand 
 
Referat godkendt på SKYPE-møde 26. oktober 2020 
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