Ordinær generalforsamling i
Personaleforeningen Sondex af 17. maj 1990
fredag den 27. marts 2015
Der var fremmødt 24 stemmeberettigede medlemmer.
1) Valg af ordstyrer.
Henrik Jørgensen blev valgt som ordstyrer.
2) Valg af stemmetællere.
Bente Urbanski og Van Phan blev valgt som stemmetællere.
3) Formandens beretning.
2014 har været et stille og roligt år.
Der har ikke været mange arrangementer. Fodboldgolf var en fiasko men til gengæld var julebanko en succes og julefrokosten var både udmærket og billig.
Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, som alle modtager genvalg. Bestyrelsen vil gerne have mere opbakning men lever med det, der kommer.
Formanden takkede for et sjovt år.
Formandens beretning blev godkendt.
4) Kassereren aflægger revideret regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet for 2014, der udviser et overskud på kr. 27.483,78 og en egenkapital pr.
31.12.2014 på kr. 57.776,05.
Der har været få men gode arrangementer. Personaleforeningen har modtaget tilskud fra Sondex i form af
vederlagsfrie drikkevarer til julebanko. Julefrokosten viste sig at være overraskende billig, da drikkevarerne
var gjort op.
Pr. 27.03.2015 udgør bankbeholdningen kr. 69.283,30, hvilket er for mange penge at have stående. Nogle
af pengene forventes at blive brugt på en jubilæumsfest i anledningen af personaleforeningens 25 års jubilæum.
Regnskabet blev godkendt.
5) Forslag om ny struktur i personaleforeningen.
Der var fremsat forslag om at nedlægge personaleforeningen i dens nuværende form, og i stedet danne en
personaleforening, som alle ansatte automatisk var medlem af, men hvor der ikke blev betalt kontingent. I
stedet skulle der betales for deltagelse i de enkelte arrangementer.
Et argumentet for forslaget var, at en del ansatte pt. ikke er medlemmer af personaleforeningen, fordi der
skal betales kr. 600 i kontingent. For de medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage i alle arrangementer, kan denne pris være for høj.
Et andet argument for forslaget var, at når vikarer, som ikke er medlemmer af personaleforeningen, kan
deltage i arrangementer mod betaling, hvorfor skulle ansatte som er ikke-medlemmer så ikke kunne det.
Med forslaget ville der intet administrativt bøvl være med at holde styr på, hvem der kunne deltage og
hvem der skulle betale, da det ville blive ens for alle.
Et argument imod forslaget var, at nogle medlemmer i dag havde fornemmelsen af, at deltagelse i arrangementer var gratis, da betalingen skete via træk af kontingentet i lønnen. Mange medlemmer ville måske blive væk fra arrangementerne, hvis de skulle betale for deltagelsen.
Der var 1 stemme for og 23 stemmer imod forslaget. Forslaget var dermed faldet.
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6) Forslag om ændring af vedtægter.
Efter ønske fra tidligere generalforsamlinger var der i det fremsatte forslag indføjet bestemmelser om passivt medlemskab og om deltagelse af vikarer i arrangementer. Derudover er der sket strukturelle ændringer
i opsætningen af vedtægterne, men indholdet er bevaret.
Der blev foretaget enkelte præciseringer, inden forslaget blev sendt til afstemning.
Der var 23 stemmer for forslaget og 1 blank stemme. Forslaget var hermed godkendt, og skulle efterfølgende godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.
Der var debat om, hvorvidt sene afbud til arrangementer burde medføre et krav om betaling eller eksklusion fra et eller flere kommende arrangementer.
Det er naturligvis ærgerligt, at personaleforeningen har unødige udgifter, fordi folk melder fra i sidste øjeblik eller udebliver fra arrangementerne, men omvendt har medlemmerne jo allerede betalt for arrangementet via deres kontingent.
Bestyrelsen blev opfordret til at skrive afmeldingsfrist og kontaktoplysninger på tilmeldingslisterne.
7) Indkomne forslag.
Der blev fremført ønske om, at efterlønnere og pensionister, som ved deres fratrædelse var medlemmer af
personaleforeningen, fortsat kunne deltage i personaleforeningens arrangementer mod betaling. Dette
blev godkendt af generalforsamlingen.
8) Valg til bestyrelsen.
Finn Thomsen, Jan Frantzen og Mads B. Nielsen blev alle genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.
9) Valg af suppleant.
Van Phan blev valgt som suppleant.
10) Eventuelt.
Der var intet yderligere under dette punkt.

Ekstraordinær generalforsamling i
Personaleforeningen Sondex af 17. maj 1990
fredag den 27. marts 2015
1) Valg af ordstyrer.
Henrik Jørgensen blev valgt som ordstyrer.
2) Valg af stemmetællere.
Bente Urbanski og Van Phan blev valgt som stemmetællere.
3) Afstemning om forslag vedtaget på ordinær generalforsamling.
Forslaget om nye vedtægter, som var fremsat på den ordinære generalforsamling, blev enstemmigt
vedtaget.

Kolding, den 12. april 2015
Vibeke Futtrup
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