
Online møde for kommunale jordbrugsteknologer 

Referat fra mødet 
Møde den 8. februar 2022 kl. 16.00 via zoom. 

 

Initiativtager, Ayoe Henriksen, Rebild Kommune havde midlertidige tekniske problemer og Peter 
Bromarkbød velkommen. 

Derefter redegjorde Peter Bromark fra JID for problemstillingen:  

DSLs forestående fusion med Danske Magistre (DM) og Jordbrugsakademikerne (JA) har afstedkommet en 
del henvendelser til JID´s sekretariat. Fusionsprocessen er i fuld gang og i følge DSLs hjemmeside forventer 
DSL, at fusionen med DM er gennemført den 1. januar 2023. 

Danske Magistre og JA er store foreninger (over 60.000 medlemmer) med akademisk uddannede 
medlemmer og derfor medlem af hovedorganisationen Akademikernes Centralorganisation (AC). Med 
fusionen bliver DM over 65.000 medlemmer. JID har korte og mellemlange uddannelser og er medlem af 
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som hovedorganisation. Bekymringen blandt 
jordbrugsteknologerne går primært på, at de nu bliver en meget lille medlemsgruppe bestående af 120 
personer, hvoraf ca. 20 er medlem af DSL og ca. 95 er medlem af JID. Desuden med en 2-årig uddannelse, 
hvor akademikerne har 5 år. Og DSL 4 år. 

JIDs formand Uffe Pilegaard Larsen var enig i bekymringen og mente at forudsætningerne for samarbejdet 
med DSL var bristet pga. fusionen med DM. JID vil gerne tilbagekalde delegationen af 
forhandlingskompetencen til JID, men det kræver opbakning fra de kommunalt ansatte medlemmer. Derfor 
oplyste Uffe Pilegaard Larsen, at sagen vil blive behandlet på JIDs generalforsamling den 31. marts 2022. 
Det var der tilslutning til, men der var bekymring for deltagelsen. 

En af deltagerne foreslog, at lave en underskriftsindsamling forud for generalforsamlingen. Forslaget blev 
godt modtaget og JID tilkendegav at ville sætte en form for underskriftsindsamling i gang, som vil foregå 
primo marts 2022. Kontaktperson vedr. underskriftsindsamling: Ayoe Henriksen. 

JID tilkendegav, at ville annoncere generalforsamlingen særskilt over for de kommunale medlemmer. 

JID vil undersøge, om det er muligt med en kombineret online-generalforsamling. 

Der var forslag om, at problemstillingen, underskriftsindsamlingen og invitation til generalforsamlingen blev 
omtalt og delt på Facebookgruppen: Netværksgruppen for jordbrugsteknologer. 

 


