SONDEX PERSONALEFORENINGEN
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 03. MARTS 2017
Der var i alt fremmødt 31 stemmeberettigede medlemmer
1. Valg af dirigent
a. Van Phan blev valgt som dirigent
2. Valg af stemmetæller
a. Michael Dollerup og Kurt blev valg som stemmetæller
3. Formandens beretning
a. Der blev lagt vægt på, at 2016 havde været et rigtig spændende år for Personaleforeningen, da
der var blevet lavet rigtig mange arrangementer udover det sædvanlige, heraf blev nævnt
fredagsbarerne samt Pinsefrokosten
b. Der blev informeret at Pinsefrokosten havde været et arrangement med stor tilslutning, og der
var stor opbakning til, at der blev lavet et forårsarrangement
c. Der blev informeret at Fredagsbarerne havde været hyggelige, men opbakningen havde været
småt, så bestyrelsen vælger at nedlægge disse.
d. Endvidere berettede formanden, der havde været forvirring om, hvorledes man er aktiv
medlem, når man melder sig ind i Personaleforeningen
i. §3.2 fortolkes således, at hvis en person melder sig ind i Personaleforeningen ifb. Med
vedkomnes ansættelse, så er medlemskabet aktivt med det samme, og vedkomne kan
deltage i arrangementer med det samme
ii. §3.3 fortolkes således, at hvis en person melder sig ind i Personaleforeningen efter
ansættelsestidspunktet, så aktiveres medlemskabet efter 3 mdr. og vedkomne kan
først deltage i arrangementer 3 mdr. efter sin indmeldelse.
4. Aflæggelse af regnskab
a. Kassereren kunne berette om et indtægter på 57.212,50 kr., udgifter for 79.262.16 kr. og
dermed et underskud på 22.049,66 kr.
b. Dette underskud er et resultat af pinsefrokosten, som havde en høj udgift. Arrangementet var
dyrt og der var et højt deltagerantal.
c. Formanden kunne tilføje, at Personaleforeningen har ca. 80 medlemmer hvilket svarer til ca.
48.000 kr/årligt. Generalforsamlingen koster ca. 10.000 kr./årligt, Julebanko koster ca. 6000
kr./årligt og julefrokost ca. 25000 kr./årligt, hvilket giver en rest på ca. 7000 kr./årligt til evt.
forårsarrangement
5. Indkomne forslag
a. Der var kommet 2 forslag ind til bestyrelsen som følger
i. Det skal være muligt, at betale sig til et arrangement, så man ikke nødvendigvis
behøves at være medlem af Personaleforeningen.
1. Argumentet pro dette forslag var, at man evt. kunne få flere deltagere med til
arrangementerne.
2. Argumentet imod de var, at det vil have svært for bestyrelsen af planlægge
arrangementer uden at vide, hvor stor kassebeholdningen per år vil være

3. Det blev endvidere argumenteret, at Personaleforeningen ville være mere et
festudvalg end en Personaleforening
4. Der skal arrangeres flere anderledes arrangementer, som f.eks. kajak, gocart,
familieudflugt til Legoland, familiebesøg på sondex, paintball, team-building og
mm.
a. Der blev lavet en brainstorming af alle forslag, og Bestyrelsen vil da
tage dem op til næste bestyrelsesmøde.
6. Fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen har forslået kontingent stigning til 75 kr/mdr./person
i. Der var 28 stemmer for og 3 imod
b. Det blev gjort klart, at kontingent stigning er en vedtægtsændring, og derfor skal det op på en
ekstraordinær generalforsamling.
7. Valg til Bestyrelsen
a. Mads går af
b. Nicki Bode blev valgt som nyt Bestyrelsesmedlem
8. Valg til Suppleant
a. Michael Dollerup blev valgt til suppleant
b. Kurt, Spiralafdeling blev valgt til suppleant

