Ordinær generalforsamling i
Personaleforeningen Sondex af 17. maj 1990
fredag den 20. april 2018
Der var fremmødt 26 stemmeberettigede medlemmer.
1) Valg af dirigent og referent
Per Andersen blev valgt.
2) Valg af stemmetællere.
Anne Mie Brund-Andersen og Mette Borup Larsen blev valgt som stemmetællere.
3) Formandens beretning.
2017 har været et stille og roligt år.
Der har været afholdt de 3 arrangementer, som foreningen er forpligtet til. Jule banko, Julefrokost og
generalforsamling. Der har været stor opbakning til arrangementerne.
Formanden undskylder at prioriteten har været andetsteds end på foreningen, hvorfor der har manglet
nyhedsbreve og information sendt direkte til medlemmer.
Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, som alle modtager genvalg.
Formandens beretning blev godkendt.
4) Regnskab for det forløbne år.
Kassereren gennemgik regnskabet for 2017, der viser et underskud på kr. 4.572,75 og en egenkapital pr.
31.12.2014 på kr. 15.409,45.
Underskuddet skyldtes til dels at regningen for mad til julebanko i 2016 var blevet betalt i januar 2017 pga.
en modregning. Så det egentlige resultat for året ville have været kr. 1.127,25.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet for 2018 blev fremlagt. Baseret på indtægter fra 84 medlemmer og 3 arrangementer, vil der
være et overskud på lige knap kr. 4.500.
5) Indkomne forslag.
Der var ikke nogen indkomne forslag fra medlemmerne. Der var spørgsmål fra Heidi Bruun vedrørende
deltagelse i arrangementer for vikarer samt hvordan man skal forholde sig ved medlemmer der ønsker at
være medlem i foreningen efter udmeldelse. Begge spørgsmål blev besvaret ud fra vedtægterne.
Dorthe Tingleff havde et forslag til et kommende arrangement, som var Bridgewalking på den gamle
Lillebæltsbro med efterfølgende grill.
6) Vedtægtsændring.
Der blev fremlagt forslag om at ændre vedtægterne således at Sondex Pumps blev fjernet, og samtidig
slette A/S i Sondex A/S. Forslaget blev flerstemmigt vedtaget af medlemmerne.
Nye vedtægter vil blive lagt op på hjemmesiden.
7) Valg til bestyrelsen.
Van Phan, Dennis Knudsen og Heidi Bruun blev alle genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.
8) Valg af suppleant.
Ole Pedersen og Søren Søgaard blev valgt som suppleanter.

9) Valg af revisor
Gitte Schacke blev valgt til revisor
10) Eventuelt.
• Bestyrelsen opfordres til at genoptage at sende mails ud til medlemmer vedr. arrangementer, da
især medlemmer som ikke har adgang til pc på arbejdspladsen ikke får al information.
•

Der var forslag om at oprette en facebook gruppe som alternativ til hjemmesiden, for at gøre det
nemmere at dele informationer om arrangementer og nyheder.

•

Der skal mere fokus på at opdatere hjemmesiden. Anne Mie vil gerne hjælpe med at få styr på
hjemmesiden, så vi ikke er afhængige af Vibeke Futtrup.

•

Vi skal alle være med til at løfte opgaven med at få medlemmer med til vores arrangementer, så når
der er arrangementer så skal opslag hænges op i kantiner, men også i produktionsområder for de
medarbejder som ikke kommer i kantinen.

•

Van Phan vil høre Thomas Foster Mortensen om Danfoss kunne være interesseret i at bidrage
økonomisk til personaleforeningen.

•

Der var forslag fra Brian Christensen om at det kunne være muligt at overføre de beløb som Sondex
tilbyder til sport (500 kr) og fælles arrangement (300 kr) til personaleforeningen, hvis medlemmet
ikke får dem brugt.

•

Bestyrelsen vil undersøge om Universe tidligere Danfoss Universe har en rabatordning, som kunne
udnyttes af foreningens medlemmer

•

Et arrangement med gokart står stadig højt på listen hos medlemmerne, og det blev foreslået om
det kunne arrangeres hvis der var selvbetaling, hvilket der arbejdes videre med.

•

Julefrokosten er en af de dyreste arrangementer vi har, og da budgettet er lille, var der forslag om
at julefrokosten kunne afholdes på Sondex i kantinen i stedet for i Bowl´n´Fun. Evt. skifte hvert
andet år.
Kolding, den 24. april 2018
Dorthe Tingleff

