
 

 

 Generalforsamling i Personaleforeningen Vingesuset  
Onsdag, den 15. februar 2017 kl. 16.00 

i Vejgaard Hallen 
 
 

Referat  
På generalforsamlingen deltog 64 medlemmer af Vingesuset.  
 

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

2. Valg af stemmetællere (3): 
- Randi Buch 
- Claus Bech 
- Jeanette Schøn 

 
3. Fremlæggelse af formandens beretning v/formand John Ingemann Jensen til 

godkendelse.  
Formandens beretning blev godkendt 

 
4. Fremlæggelse af regnskab v/kasserer Marthin Guldhammer 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 
 

7. Indkomne forslag: 
a. Skal der være mulighed for at afholde flere events samme dato. 

-Forslaget vedtaget 
 

b. Events template. Elektronisk guide til events. Skal der laves et template så 
medlemmerne selv skal / kan lave event samt udregning og opslag til 
hjemmesiden? 
-Forslaget vedtaget 
 

8. Valg til bestyrelsen/suppleanter Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 4 
suppleanter. Følgende stiller op til bestyrelsen: 
Kim Olsen 
Christian R. Jacobsen 
Pia Dahl Olesen 



Kandidaten med færrest stemmer af de 3 opstillede, vælges som 1. suppleant. 
  
Følgende ønsker valg som suppleanter: 
Michael Porskrog Antonsen 
Tommy Ringgren 
Jesper Linnemann 
 

9. Meddelelse af valgresultat: 
Kim Olsen   42 Bestyrelsesmedlem 
Christian R. Jacobsen 35 Bestyrelsesmedlem 
Pia Dahl Olesen  23 Suppleant 
Michael Porskrog Antonsen  Suppleant 
Tommy Ringgren   Suppleant 
Jesper Linnemann   Suppleant 
 

10. Valg af revisor: 
Irene Jespersen - er udpeget af Siemens 
 

11. Eventuelt: 
 

a. Rabatordninger fra Siemens?  
Bestyrelsen undersøger, om der må lægge et link på Vingesusets 
hjemmeside til Siemens egne rabatordninger.  

 
b. Kan Code of conduct kommer på hjemmesiden? 

Bestyrelsen undersøger, om det er muligt. 
 

c. Der er 2 ventelister, både på hjemmesiden og på Facebook. Kan det gøres 
bedre, da det ellers bliver et dobbeltsystem? 
Det er taget til efterretning i bestyrelsen. 

 
d. Event hvor der er meget informationsindhentning blandt deltagerne, bl.a. 

trøjestørrelser osv.- kan det lægges på eventet så det er muligt af få 
oplysningerne der? 
Bestyrelsen undersøger, om det er muligt. 

 
e. Før kom nye event under nyheder. Det gør de ikke længere?  

Det var på den tidligere hjemme side. Bestyrelsen vil forsøge at lave det igen 
på den nye hjemmeside. 

 
f. Tak til Albert  

 

g. Udtrækning af kurve og vingaver 


