Referat fra Sondex Personaleforenings Generalforsamling
Bowl´n fun d. 15.april

Gennemgang af året 2010 af Formand Henrik Jørgensen:
-

20 års jubilæumsfest blev afholdt i det kendte lokaler i Vonsild. På trods af få fremmødte blev det
en god aften.
Fisketuren blev aflyst pga. for få tilmeldte.
Gokart trak mange medlemmer
Julebanko er en af de store succeser i personaleforeningen. Endnu engang takker vi for Mikkel´s
sponsor gave.
Julefrokosten blev afholdt på Tavlen. Et anderledes sted, som fik delte meninger fra medlemmer.
Men en god aften alt i alt.

Regnskab:
Regnskabet blev gennemgået af Mads B. Nielsen med kyndig hjælp fra Knud Poulsen.

Indkomne forslag:
Hvordan sikres det at arrangementer ses af alle medlemmer?
-

Intranettet?
Lønseddel?
Plakat a la Gumlink´s?
Farvet papir?
Fast plads til personaleforeningens arrangementer. Opslagstavle kun til personale forening.
Opsøgende ”sælger” i afdelingerne?
Send mail rundt til alle medlemmer? Dette kræver at alle medlemmer oplyser mail adresse.
Seddel v/ stempelur?

Eventuelt:
Der er et skuffende tilmeldingsantal til arrangementerne, rigtig mange melder sig først til i sidste øjeblik på
trods af at arrangementet har været offentligt gjort længe. Så derfor er spørgsmålet: Hvad skal vi bruge
personaleforeningen til?? Hvordan skaffer vi flere medlemmer? Men ikke mindst hvordan får vi flere
medlemmer til at deltage??
På trods af at Henrik havde glemt kassen med forslag fra medlemmerne kom der nogle gode emner på
banen.
Familieture:
-

Givskud
Djurs
Søfarts museet
Sommerland Syd
Hvalsafari

-

Heyde Park
Tivoli
Action Park
Legoland
Kano/kajak tur
Sommerfest
Teambuilding
Dampsejlads på Haderslev Fjord

Familie ture vil kræve en form for egenbetaling.
Hvordan vælger vi blandt de indkomne forslag?
-

Prioritets liste (1,2,3…) til alle medlemmer

Valg til bestyrelse:
Vibeke Nørup har valgt at trække sig fra bestyrelsen, og pga. Thomas Lindvig har forladt Sondex, skal der
vælges to nye til bestyrelsen.
Pia Kongsted og Dorthe Tingleff blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.
Ole blev valgt til suppleant.

Bowling:
Så blev det tid til bowling!
Vinderne blev Hold nr. 3: Ole / Ole / Sune
Andenpladsen gik til Hold nr. 1: Alex / Michael / Ulrik / Vibse
Tredjepladsen gik til Hold nr. 6: Jan / Lone / Mads / Per
Der blev desuden uddelt en præmie for den bedste indsats. Vinderen blev Ulla Rom Poulsen!

Tak for god ro og orden
Dorthe Tingleff

