
 

 

 Generalforsamling i Personaleforeningen Vingesuset  
Søndag, den 20. februar 2022 kl. 11.00 

i Kantinen på Assensvej 11 
 
 

Referat  
På generalforsamlingen deltog 13 medlemmer af Vingesuset.  
 

1. Valg af dirigent: Steen Klitgaard blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

2. Valg af stemmetællere (2): 

• Torben Thomsen 

• Randi Buch 
 

3. Fremlæggelse af formandens beretning v/formand John Ingemann Jensen til 
godkendelse.  
Formandens beretning blev godkendt 

 
4. Fremlæggelse af regnskab v/kasserer Anna-Sofie Bertelsen til godkendelse.  

Regnskabet blev godkendt 
 

5. Fremlæggelse af kommende års budget samt fastsættelse af kontingent til 
godkendelse.  
Budgettet blev godkendt 
 

6. Fremlæggelse af forretningsorden v/næstformand Betina Derosche. 
Betina gjorde rede for tilskudsordningen og regler for misligholdelse. 
 

7. Valg til bestyrelsen/suppleanter Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og max. 4 
suppleanter. 
 Følgende stiller op til bestyrelsen: 
 
John Ingemann Jensen 
Betina Calundan Derosche 
Pia Dahl Olesen 
Steen Klitgaard 
Dennis Lundsgaard 
Peter Larsen 
 
 
 
 



Følgende ønsker valg som suppleanter: 
 
Torben Thomsen 
Randi Buch 
Dorthe Rosenørn Christensen 
 

8. Meddelelse af valgresultat: 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
John Ingemann Jensen 
Betina Calundan Derosche 
Pia Dahl Olesen 
Steen Klitgaard 
Peter Larsen 

 
Suppleanter: 
Torben Thomsen   1. suppleant 
Dorthe Rosenørn Christensen 2. suppleant    
Randi Buch     3. suppleant   
 

9. Valg af revisor: 
Irene Jespersen - er udpeget af SiemensGamesa 

 
10. Eventuelt: 

 

Spørgsmål: Hvad kan vi gøre for at få flere med til generalforsamlingen 

Svar:   Dette har været diskuteret et utal af gange – men vi ønsker 

ikke at lokke medlemmer til generalforsamlingen med fx stand-

up og fri bar.  

I stedet overvejer vi push-beskeder. Vi kunne også flytte 

generalforsamlingen til et senere tidspunkt – dette kræver dog 

en ekstraordinær generalforsamling sammen med 

Møllebanden, da den iht. vores fælles vedtægter skal afholdes i 

februar måned, og da vi er afhængig af at regnskabet er 

godkendt, kommer vi ofte hen omkring uge 8. 

Vi kunne også kombinere generalforsamlingen med en aktivitet 

– fx en tur i ZOO eller Fårup Sommerland. 

Spørgsmål:  Kan vi gøre opslagene på tavlerne større? 

Svar: Tavlerne administreres af Kommunikation og de har besluttet at 

formatet er en A4, men vi vil fremsende forslaget. 

 

 

 

 

 



Formandens Beretning: 

God formiddag alle samme, og velkommen til Vingesuset generalforsamling 2022. 

 

Status 2022. Vi er i dag 1240 medlemmer i Vingesuset, og det er en lille stigning siden 

sidste år generalforsamling. Sidste generalforsamling som vi holdet tilbage i oktober, 

handlede om Corona. Gæt hvad det handler om denne gang, ja Corona. 

Corona / covid-19 / Omikron kære barn har mange navne, og betød at 2021 bestod af 

aflyste eller udskudte event i Vingesuset. 

Kigger vi tilbage på hele 2021 så kan man vel sige at vi havde 6 gode måneder og 6 

dårlige. Vi så desværre Corona restriktioner som blev lempet godt inde i året, hvilken betød 

at mange event ikke kunne nå at blive afviklet under normale forhold. 

Så vi fik ikke lavet alle de events vi gerne ville. 

Dem som vi i dag kalder traditioner, bla. Vinfestival, Grøn Koncert, Jesperhus og Skovrock i 

Skovdalen blev ikke til noget. 

Faktisk nåede vi kun at planlægge ca. 40 events plus dem som var udskudt fra 2020, Det 

svare til ca. halvdelen at det antal vi normal ligge på, så set ud fra vi kun havde 6 gode 

måneder, så er det vel passende.  

Med stigende smitte tal og en ny Corona variant i slutning af 2021, fik vi igen en delvis 

nedlukning af Danmark. Det betød desværre igen, at vi måtte aflyse event resten af året. 

Det gik ud over Juletræsfesten med over 200 deltager, familieforestilling på Aalborg Teater 

og Biograf ture i julemåned, som måtte aflystes. 

 

Aflyste event betød igen en masse refunderinger, og at nogle events der blev flyttet fra 

2020 til 2021 for derefter blive aflyst. Jeg har derfor brugt mere tid på at refunderer penge, 

end at lave nye event.  

Det positive er nu, at vi alle er meget sulten for at komme ud og opleve noget igen, hvilket vi 

ser i flere forslag fra vores medlemmer. 

I uge 5 og igen har i uge 8 har vi 40 familie afsted til en forlænget weekend. Vi har overtaget 

Bones i Aalborg for en aften, hvor 250 børn og voksen skal spise sig mætte i buffer. 

Ny aftale med Nordisk Film, gør det nu mulig for os at lave vores egen premiere på de 

nyeste film. Bla. Hvidstengruppe 2 i næste måned og Topgun2 senere på foråret.   

Nye type event, har fået en god opbakning især de kreative fag, er hotte lige nu. 

De er lige blevet færdig med et keramikkursus, og der er et smykke kursus til april, selv et 

Handy Woman Workshop. 

Ligesom alle de andre år, så kommer vores traditioner tilbage igen. 



Fårup sommerland til foråret med en ny rutsjebane. Cirkus arena har vi sikkert os en masse 

billetter, som vi sælger med ekstra tilskud, en god blanding af voksen og familie biografture, 

Skovrock, Royal Run er tilbage, Aalborg Halvmaraton, vi har allerede flere event klar som 

kommer løbene på hjemmesiden. 

Lige nu arbejdet vi på bla. at kunne tilbyde, Grøn koncert, Familie til Gøteborg, 

sommerophold i Jesperhus, Juletræsfest. 

Vores økonomiske situation er vel ok sagt på godt nordjysk, uden at gå for meget ind i 

tallene. 

Det var planen at vi skulle holde en strategi møde i 2021, hvor vi skulle forsøge at ligge en 

plan, for hvordan vi skulle brugt nogen at de penge som vi ikke kunne få brugt under 

Corona krisen. Skulle vi lave en ny tilskudsordning, eller lave en større og dyrere event eller 

noget helt andet.  Men Corona restriktioner i 2021 gjorde det svært at gøre det. Det regner 

jeg med at den nye valgt bestyrelsen, får kigget på i foråret. 

Firmasport er kommet i gang igen, dvs. skydning er i gang, de sender i hver fald regningen 

igen. Ishockey nået ikke i gang i år, men håber at se dem på isen igen her i 2022.  

Vi er det sammen antal tilmeldte til en generalforsamling som sidste år, og det er næsten de 

sammen ansigtet som sidste gang. Desværre så er fremmødet også ramt af Corona som 

resten af Danmark. 

 

Tak til jer som er fremmødt, for at i vil bruge et par timer i vores selskab. 

Tak til Bestyrelsen for endnu et, trods alt, godt år trods Corona. 

Tak 


