Generalforsamling i
Personaleforeningen Sondex af 17. maj 1990
fredag den 21. marts 2014
Der var fremmødt 20 af foreningens 78 medlemmer.
1) Valg af dirigent.
Finn Thomsen bød velkommen, hvorefter Vibeke Futtrup blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved opslag i kantinerne på Sondex.
2) Formandens beretning.
2013 har været et stille år.
- Der var et gokart arrangement i maj måned, som var en stor succes, så det er ikke sidste gang, at det er på
programmet.
- Der var planer om at tage til ishockey i efteråret, men det blev ikke til noget, så arrangementet vil måske
blive afviklet i foråret i stedet for.
- Til det traditionelle julebanko var der mange flotte gevinster, en cadeau til leverandørerne for det. En
sandwich er ikke bare en sandwich, så selv om nogle deltagere savnede det sædvanlige smørrebrød, var
der rigeligt med mad til alle. Også dette arrangement må betegnes som en succes.
- Der blev afholdt julefrokost på Diner de Luxe, hvor Esben og en kammerat underholdt. Julefrokosten på
Diner de Luxe var anderledes end julefrokosten på Comwell i 2012, men den var stadig en succes.
Bestyrelsen modtager gerne forslag til julefrokosten 2014.
Alt i alt har det været et spændende år.
Efter formandens beretning var der spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen.
- Medlemstallet har ligget stabilt omkring 80 de seneste år.
- Opslagene i kantinerne ses ikke altid af alle, så det blev foreslået, at personaleforeningen som et supplement kontakter medlemmerne på mail. Det har hidtil været et problem, at bestyrelsen ikke lå inde med
medlemmernes mailadresser og ikke alle har mail på arbejdspladsen. Bestyrelsen har fået lavet en hjemmeside, hvor det vil være muligt for medlemmerne at registrere deres mail-adresser. Hjemmesiden vil blive taget i brug i løbet af foråret.
Hjemmesiden og en evt. registrering af mail-adresse vil også gøre det muligt for langtidssyge medlemmer
eller medlemmer på orlov at følge med i de aktuelle arrangementer.
- Et enkelt medlem på barsel har rejst spørgsmålet om, hvorvidt medlemmer, som er fraværende fra Sondex i længere tid, skal betale kontingent til personaleforeningen under fraværet. I den aktuelle sag blev
medlemmet ikke opkrævet kr. 50 pr. måned, men fik efterfølgende en regning på kr. 600 for et års
medlemskab.
Med de nyværende vedtægter er det ikke muligt at melde sig ud og så senere melde sig ind igen. Bestyrelsen vil kigge på vedtægterne og se, om problemet kan løses ved at ændre reglerne for ind- og udmeldelse,
ved at indføre passivt medlemskab eller om der skal en helt tredje løsning til.
- Nogle arrangementer er meget dyre, og så rækker et kontingent på kr. 600 ikke langt. Det kan derfor blive
nødvendigt at indføre en større egenbetaling på enkelte arrangementer. Der var forslag om, at bestyrelsen ved valg af arrangementer skulle varetage interesserne for en bredere gruppe. Det er tidligere forsøgt
at sende en ønskeseddel ud til medlemmerne, men selv om de mest populære arrangementer blev afviklet, kom der kun meget få medlemmer. Hjemmesiden kan muligvis tages i anvendelse for at afklare hvilke
arrangementer, der vil være mest tilslutning til.
Julefrokost, banko, gokart og bowling er de arrangementer, som kan trække flest medlemmer af huse,
men bestyrelsen blev opfordret til også at overveje f.eks. biografture og koncerter evt. med ledsager.
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- Der var forslag om at lade julefrokosten køre i turnus, så der et år bliver holdt fælles julefrokost som på
Comwell eller i TreFor Arena, et år bliver holdt julefrokost i byen som på Tavlen og et år bliver holdt egen
julefrokost som på Diner de Luxe. Der er meget stor forskel på prisniveauet for de tre julefrokost scenarier, og der bør også tænkes på, hvorledes deltagerne kommer til og fra arrangementet (offentlig transport).
- Det kan være svært for bestyrelsen at tage en beslutning uanset om det drejer sig om julefrokost eller
andre arrangementer, da der altid er medlemmer, som bliver sure over beslutningerne.
- Der var forslag om at egenbetaling for arrangementerne kunne klares med en bankoverførsel, da kontant
betaling ofte er bøvlet.
Formandens beretning blev godkendt.
3) Kassereren aflægger regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet for 2013, der udviser et overskud på kr. 11.232,17 og en egenkapital på
kr. 47.733,61.
Efterfølgende var der spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen.
- Aktiebeholdningen i Sydbank er historisk, og det er uklart, hvorfor den er anskaffet og om den evt. er
tilknyttet foreningskontoen.
- Overskuddet på kr. 11.000 er OK. Julefrokosten hos Diner de Luxe kostede kr. 15.400 mod kr. 37.000 for
julefrokosten på Comwell i 2012.
- Kr. 47.000 i egenkapital kan synes af meget, men som buffer er beløbet OK. Det er ikke meningen, at personaleforeningen skal oparbejde en formue, men der skal være lidt at tage af, da kr. 600 pr. medlem pr.
år ikke rækker langt. Jubilæumsåret for fire år siden var et dyrt år, og i 2015 er der 25 års jubilæum, som
muligvis også kan give anledning til et ekstra arrangement..
- Personaleforeningen har vundet en gratis vinsmagning, og det er clearet med Ida Jønsson, at den kan
afholdes på Sondex. Det vil blive et arrangement for hele firmaet.
Regnskabet blev godkendt.
4) Valg til bestyrelsen.
Vibeke Futtrup og Anne-Mie Brundt Andersen blev valgt til bestyrelsen.
5) Eventuelt.
Der var ikke yderligere bemærkninger under dette punkt.

Kolding, den 8. april 2014

Finn Thomsen
Formand

Kolding, den 8. april 2014

Vibeke Futtrup
Dirigent og referent
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