
Forslag   til   frikøbsaftale   af   formand   indtil   ansættelse   af   driftskoordinator  
 
Motivation :  
AB-Jæger   er   en   virksomhed   med   en   værdi   på   ca.800   mio.   kr.   og   med   en   årlig   omsætning   på  
ca.   26   mill.   Kr.   Så   stor   en   forretning   afføder   meget   store   mængde   beslutningsprocesser   og  
arbejdsgange   som   i   dag   alene   varetages   af   foreningens   13   personer   store   bestyrelse.  
De   fleste   beslutninger   kræver   den   tegnende   bestyrelse,   så   formanden   er   indblandet   i  
næsten   alle   beslutninger   der   tages   i   foreningen.  
 
Af   historiske   årsager   har   bestyrelsen   indtil   nu   valgt   at   være   dybt   involveret   i   alle   beslutninger  
og   også   udføre   en   del   af   det   administrative   arbejde   selv   når   det   kommer   til   f.eks.   vores  
erhvervsdel.   De   mange   byggesager   og   vores   store   retssag   kræver   også   mange   ressourcer  
at   holde   kørende.   
 
Selvom   vi   har   arbejdet   hårdt   på   at   tilkøbe   administrations-   og   rådgiverhjælp   til   disse   opgaver  
kan   det   ikke   undgås   at   stort   set   alle   beslutninger   behandles   grundigt   hos   bestyrelsens  
udvalg   og   af   formanden   i   særdeleshed.  
 
Den   massive   mængde   arbejdsopgaver   der   er   i   vores   forening   har   i   en   længere   periode  
betydet   at   formanden   ikke   har   kunnet   udføre   sit   dagjob   i   normal   grad   og   formanden   har  
derfor   lidt   økonomisk   tab.   Særligt   når   det   kommer   til   møder   med   alle   foreningens  
samarbejdspartnere,   så   ligger   disse   ofte   inden   for   normal   arbejdstid   hvorfor   formanden   så  
har   måttet   tage   fri   fra   sit   dagjob   for   at   deltage   i   disse.  
 
Det   er   ikke   normalt   at   bestyrelser   er   så   involveret   i   alle   beslutninger   og   vi   er   derfor    nået   til  
den   erkendelse   at   vi   behøver   professionel   hjælp   i   form   af   en   driftskoordinator.  
En   driftkoordinator   skal   varetage   hoveddelen   af   forarbejdet   i   de   beslutningstunge   processer  
og   kvalificere   bestyrelsen   så   beslutningsgangen   bliver   lettere.   En   driftskoordinator   (eller  
daglig   leder)   af   en   forening   i   vores   størrelse   er   faktisk   ganske   normalt   at   have.  
 
I   perioden   Indtil   en   driftskoordinator   stilling   er   vedtaget   af   Generalforsamlingen   er   blevet  
ansat,   foreslår   vi   derfor   at   frikøbe   formanden   fra   hans   dagjob   så   han   ikke   skal   lide   yderligere  
økonomiske   tab   pga   foreningsarbejde.  
 
 
Forslag :  
Bestyrelsen   foreslår   at   frikøbe   formanden   1   fuld   arbejdsdag   (7,4   time)   om   ugen   i   perioden  
fra   generalforsamlingen   oktober   2020    frem   til   og   med    en   måned   efter   ansættelsen   af   en  
driftskoordinator.   
 
Frikøbet   skal   ske   til   en   timepris   på   309,74   kr/time   (alt   inklusiv).  
 
Arbejdsdagen   vil   kunne   være   flextid,   men   som   udgangspunkt   er   tanken   at   der   er   tale   om   en  
sammenhængende   arbejdsdag   inden   for   normal   arbejdstid,   hvor   de   nødvendige   møder   og  
arbejdsopgaver   placeres   sådan   at   det   også   passer   med   vores   samarbejdspartnere.   
 



Ordningen   vil   være   en   engangsbevilling   og   skulle   en   lignende   situation   opstå   igen,   vil   denne  
samt   vilkår   skulle   vedtages   på   ny.  
 
Uddybning :  
 
Vi   antager   at   vi   kan   have   et   jobopslag   ude   midt   oktober   (efter   GF   d.5/10)   med  
ansøgningsfrist   1.november.   Herefter   vil   der   være   periode   med   gennemlæsning   af  
jobansøgninger,   udvælgelse   af   kandidater   samt   1ste   og   2.den   samtaler.   
 
Hvis   de   rette   kandidater   melder   sig,   forventer   vi   at   have   en   driftskoordinator   ansat   slut  
december   2020   eller   start   januar   2021.  
 
Vi   regner   derfor   med   at   denne   frikøbsordning   af   formanden   vil   forløbe   i   ca.   4   måneder.  
Den   samlede   udgift   med   det   foreslåede   timetal   og   timepris   vil   føre   til   en   udgift   på    36.672,92    kr  
 
Timeprisen   er   baseret   på   den   højeste   forventede   timeløn   for   den   driftskoordinator   vi   ønsker  
ansat.  


