Ordinær Generalforsamling i Personaleforeningen Sondex
af 17. maj 1990
Fredag d. 11. marts 2016

Der var fremmødt 25 stemmeberettigede medlemmer
1. Valg af dirigent
Mads Bang Nielsen blev valgt som dirigent
2. Valg af stemmetæller
Mette Borup Larsen og Hanne Jørgensen blev valgt som stemmetællere
3. Formandens beretning
Bestyrelsen har stået uden formand siden Finn Thomsen meldte sig ud af
Personaleforeningen. Van Phan berettede derfor om følgende:
Formandens fratrædelse i bestyrelsen.
Arbejdet i Personaleforeningen for 2016 er i fuld gang med masser af
arrangementer som skal på plads. Næste arrangement er fredagsbaren og
pinsefrokosten
Der blev opmuntret til at tage del i Personaleforeningens arbejde ved
enten at melde sig ind som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Der blev
informeret om, at bestyrelsen også ønsker input fra suppleanterne, selvom
disse ikke har stemmeret, og derfor ønskes det, at suppleanterne også
deltager i møderne omkring bestyrelsens arbejde.
Der blev udtrykt ønske om, at fredagsbaren bliver afholdt både på Marsvej,
Jernet og Christiansfeldt. Bestyrelsen vil tage dette til efterretning.
Endvidere blev der diskuteret eksklusion af medlemmer fra
Personaleforeningen, hvis man ikke deltager i 2 af ens tilmeldte
arrangementer uden forudgående aftale eller anden gyldig årsag. Dette
skal dog vedtages ved en ændring af vedtægterne på en ekstra ordinær
generalforsamling. Denne ekstra ordinære generalforsamling planlægges
evt. i forbindelse med Pinsefrokosten.

4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår
Kasseren kunne berette om et underskud på 19.113,19 DKK i 2015.
Dette begrundes med den ekstra store post for
Jubilæumsarrangementet på Den Gyldne Hane. Samtidig var der også
blevet købt nogle ”her-og-nu” billetter til KIF Håndboldaften, og der kom
ikke de forventede deltagere.
Egenkapital er dog per 31.12.2015 er på 38.662,86 DKK
Regnskabet blev godkendt
5. Indkomne forslag
Der var kommet forslag fra en Sondex medarbejdere om at alle skulle
kunne deltage i julebanko selvom de ikke var medlem af Sondex
Personaleforening, mod betaling. Forslaget blev afvist med det argument
at man var nød til at støtte op om Personaleforeningen for at tage dele i de
gode arrangementer.
6. Fastsættelse af kontingent
a. Kontingentet forbliver 50 kr./mdr.
7. Valg til bestyrelsen
Jan Frantzen valgte at fratræde bestyrelsen. Der skulle vælges 4
bestyrelsesmedlemmer. Både Anne Mie og Van modtog genvalg, og dertil
kom Adam Forchhammer, Dorthe Tingleff, Dennis Knudsen og Heidi Bruun.
Følgende medlemmer er valgt ind i bestyrelsen:
Anne Mie Brund-Andersen
Van Phan
Heidi Bruun
Dennis Knudsen
Mads Bang Nielsen (var ikke på valg)
8. Valg af suppleanter
Vibeke Hoffmann, Saki og Jan Frantsen blev valgt som suppleanter.

9. Valg af reviser
Henrik Jørgensen blev valgt til revisor
10. Eventuelt
Der var intet yderligere under dette punkt.

