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1.

Nyt fra formanden / næstformanden
• Generalforsamlingen er lørdag d. 17. februar 2019 kl. 11:00 – 14:00 i Vejgårdhallen.
Marthin sørger for at printe årsregnskab for 2018 og Betina sørger for stemmesedler osv.
• Lars Peter Glerup ønsker ikke længere at stå for løb i firmasport. Vi søger derfor efter en
ny kontaktperson.
• Siemens Gamesa har kontaktet os om Vingesuset vil have en stand til familiedagen. Det
vil vi gerne. Hvad og hvordan aftales på næste møde.
• Vi har problemer med medarbejdere som går fra blue color til white color. De får nemlig
nyt medarbejder nr. Vi får meddelelse fra HR, når medarbejder forlader deres job, men
ikke når de skifter internt i siemens. Derfor er der nogle der har oplevet at de er blevet
udelukket fra Vingesuset og fået deres billetter refunderet. For at forhindre dette, vil vi i
fremtiden sende en standardmail til de medlemmer der stopper i Siemens Gamesa, for
på denne måde at fange dem der kun skifter medarbejdsnr.

2.

Godkendte events
• Thomas Warberg 24. oktober 2019
• Captain Marvel 22. marts 2019
• Coast to coast 21. juni 2019
• Dumbo 14. april 2019
• Avengers 4, 4. maj 2019
• Aalborg halvmarathon 12. maj 2019
• Spiderman Far from home 28. juni 2019
• Grøn concert 21. Juli 2019
• Vi elsker 90´erne Dance 31. August 2019
• Toy story 8. september 2019
• Nordjylland rundt på cykel 15. juni 2019
• IT Chapter II ny dato 14. September 2019
• Mandehørm 5. Oktober 2019
Godkendt til videre arbejde
• Ingen
Afviste events
• Downtown Abbey
• Fighting with my family
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3.

Økonomi
• Ok

4.

Evt.
•
•
•
•

For fremtiden skal alle, der deltager på hold i firmasport regi, tilmeldes på hjemmesiden.
Der vil inden for den nærmeste fremtid blive afholdt et møde med alle kontaktpersonerne.
Alle kontaktpersoner på Siemens Gamesa firmasportshold, vil fremadrettet blive tilknyttet
et Vingesuset bestyrelsesmedlem som de kan kontakte.
Fremover vil bestyrelsesmøder i Vingesuset blive afholdt en torsdag i ulige uger eller
tirsdag i lige uger, for at så mange bestyrelsesmedlemmer som muligt kan deltage i
mødet.
Næste møde 14. februar 2019 kl. 15
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