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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 06/09-2019
Referat fra 6/9-2019 blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af årsregnskab 2018, evt. ved ekstern Revisor (6 bilag)
Årsregnskab 2018 blev godkendt og tilhørende bilag blev underskrevet.
De underskrevne bilag rundsendes til bestyrelsen efter mødet.
Årsregnskab 2018 publiceres sammen med referat på EiDs hjemmeside.
Tillæg fra møde med revisor den 2/12-2019 blev også godkendt.
Konklusion:
Bestyrelsen besluttede, at anmode Jens Porsgaard om at tilbagebetale kr. 1985,- i hht. referat fra
ekstraordinært bestyrelsesmøde 14/11-2019, hvor beløbet efterfølgende er reguleret med 1153 kr i JP favør.
3. Informationer fra DJØF
• Nyt fra DJØF v/ Mads Kildegaard Larsen
• DJØF kan evt. overtage kassefunktion og varetage rejseafregning – hvad er bestyrelsens holdning ?
• Status på chefaftalen herunder PFA contra JØP
• Medlemsservice
• Nye medlemmer i 2019
Nyt fra DJØF v/ Mads Kildegaard Larsen:
Indtil videre er EiD den gruppe i DJØF, som har haft mindst behov for at henvende sig til DJØF i forhold til
spørgsmål om den ny chefaftale.
FGU direktører havde for lav en indplacering, og de er nu blevet placeret i lønramme 37.
Det overvejes, om der skal stilles krav om løngrupper i stedet for de tekniske LR.
DJØF har haft møde med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og de tilkendegav at ordningen ikke har
fundet sin endelige form endnu.
I forhold til pension kan ens nuværende ordninger overføres, men der kan teoretisk set være udfordringer og
opmærksomhedspunkter, såfremt man har rykket lønrammer, hvis ens tjenestested ikke har meddelt den
ændrede pensionslønramme til Moderniseringsstyrelsen. Den Pensions-LR man var indplaceret i ved
overgang til ny chefaftale fx LR37 – bliver ikke ændret , hvis man fx teknisk indplaceres i en ny teknisk LR 38.
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På DJØF´s hjemmeside kan tilgås information omkring løn- og ansættelsesvilkår for chefer ved uddannelses
og undervisningsinstitutioner:
https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/netv-ae-rkogkarriere/ledelse/uddannelsesledelse/l-oe-n-og-ans-aettelsesvilk-aa-r-for-chefer-ved-uddannelses-og-undervisningsinstitutioner.aspx
Overtagelse af kassefunktion:
Baggrund for overvejelse af, om kassefunktion hos EiD evt. skal placeres hos ekstern leverandør, skyldes
at det har været system tungt at skifte bogholderfunktion og kasserer (fra RTS til Tech). For at undgå en
tilsvarende tung administrativ proces ved et eventuelt fremtidigt skifte af bogholder, ønsker EiD´s bestyrelse
at placere varetagelse af kassefunktionen hos en ekstern leverandør. Det blev aftalt på mødet, at Mads
Kildegaard Larsen undersøger muligheden for, om DJØF kan overtage varetagelse af EiD´s kassefunktion.
Såfremt DJØF ikke ser sig i stand til at påtage sig opgaven, var der enighed hos bestyrelsen om, at forsøge at
tilknytte anden ekstern assistance.
Status på chefaftalen:
Der var enighed om, at medlemmer selv skal forestå valg og eventuelt skifte af pensionsordning, og der var
yderligere tilslutning til, at medlemmer selv skal kontakte DJØF for rådgivning. Hver enkelt medlem må
gøre op personligt, hvor vidt det er hensigtsmæssigt at skifte pensionsordning.
Medlemsservice:
I perioden august til oktober 2019 er antallet af medlemmer faldet med 10 primært grundet pensioneringer.
Status er, at der pt. er 236 medlemmer. Det blev aftalt, at der til næste bestyrelsesmøde udarbejdes en
opgørelse over nye medlemmer for kalenderåret 2019.
Pris for medlemskab i EiD blev drøftet og der var enighed om, at sammenlignet med tilsvarende
organisationer er pris for medlemskab på et rimeligt niveau. I forhold til tilgang af nye medlemmer var der
enighed om, at der fortsat er et manglende kendskab til foreningen. Det blev aftalt, at bestyrelsen
fremadrettet skal have fokus på at være mere opsøgende. – Kontaktpersoner skal informeres om, at de bør
være opmærksomme på at meddele bestyrelsen i EiD, når de får kendskab til nye medlemmer af DJØF.
4. Evaluering af afholdte arrangementer
• Fyraftensmøde EUC Nord 30/9-2019
• TEC november 19
• ZBC november 19
EUC Nord:
Der var god aktivitet. Indtrykket var, at deltagernes viden om forhold for mellemledere i chefaftalen var
begrænset, og derfor var udbyttet godt.
TEC:
Der var en del spørgsmål om betingelser for fratrædelsesaftaler for mellemledere i chefaftalen.
ZBC:
Der var en del spørgsmål til Lønramme 37.
Vigtigt at vide er, at er man ansat før 1995 er der ingen problemer. Er man ansat efter 1995 er det vigtigt at
være opmærksom på, om man er placeret i den korrekte lønramme pensionsmæssigt.
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For at strategien holder er det vigtigt at at der også er forkus på mellemledernes løn.
Allan efterspurgte en oversigt over udviklingen. En sådan oversigt forefindes pt. ikke, og det blev aftalt at
finde 3-5 skoler til at fortælle om, hvordan deres struktur ser ud i forhold til råderum.
Det blev aftalt at der i EiD nyhedsbrev for februar/marts 2020 skal formidles ud, at EiD gerne vil høre om
eventuelle medlemsmøder for en videreformidling af deres erfaringer i fremtidige nyhedsbreve.
5. Drøftelse af nye arrangementer
• Arrangement for mellemledere i forhandling af chefaftalen
• Forårsarrangementer 2020 – Tema: Design Thinking fortløbende tema over 3 seminarer
Det blev aftalt, at der først i det nye år udsendes invitationer.
I forhold til forårsarrangementer 2020/ Design Thinking blev det aftalt, at Lars Bregnehøj og Dan arrangerer
To arrangementer placeret hhv.i marts måned (Roskilde) og i juni måned (Herning).
6. Økonomi
• Kasserer fremlægger perioderegnskab per oktober 2019
Gitte Rye Larsen deltog ikke på dagens møde. Det kan dog konkluderes, at foreningen går fra et budgetteret
underskud til et overskud, da der ikke er blevet anvendt de midler i 2019, som der var budgetteret med, selv
om der har været flere medlemsaktiviteter end tidligere.
7. Internationalt samarbejde
• Gitte orienterer om deltagelse arrangement i Finland i november måned
Fremadrettet vil foreningen være repræsenteret ved Gitte Rye Larsen, som vil være ansvarlig for en
orientering om aktiviteter indenfor det internationale samarbejde. Til næste bestyrelsesmøde vil Gitte
foreligge en plan for, hvad foreningen kan forvente af internationale arrangementer i 2020.
8. Generalforsamling 21. april 2020 i Odense Congress Center
• Fordeling af opgaver
Lars Bregnehøj:
• Forhøre sig om Jens Gamauf vil være dirigent
• Udarbejde indkaldelse/invitation til generalforsamling
• Orientere i EiD nyhedsbrev om generalforsamling
• Udsende indkaldelse/invitation i marts måned
Der skal findes to nye medlemmer og to nye suppleanter:
• Det blev aftalt, at alle medlemmer i bestyrelsen undersøger mulighederne.
9. Aktuelle sager (uden for referat): Der var ikke noget til punktet til dagens møde
Lars Bregnehøj vil fremadrettet varetage formidlingen og han vil aftale med Lene Hallenberg, hvorledes dette
rent praktisk gøres mest hensigtsmæssigt.
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10. Eventuelt
Forslag til mødedatoer 2020 – nedenstående datoer/tidspunkter blev godkendt:
• 4/3 (13.00-17.00)
• 10/6 (09.00-13.00)
• 10/9 (09.00-13.00)
• 7/12 (13.00-17.00)
Forslag til nyt logo:
Der var enighed om, at et nyt logo for EiD, der taler mere ind i linjerne for DJØF´s eksterne formidling, vil være
hensigtsmæssigt. Nedenstående forslag blev drøftet og Mads Kildegaard Larsen informerede om, at begge
forslag pt. er under behandling hos DJØF kommunikationsafdeling i forhold til, om EiD må anvende et af
forslagene.

I øvrigt:
Det blev godkendt og besluttet, at Dan Holt Højgaard beholder sin bestyrelsespost som næstformand frem til
generalforsamling 2020.
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