Generalforsamling i Personaleforeningen Vingesuset
Lørdag, den 17. februar 2018 kl. 11.00
i Vejgaard Hallen

Referat
På generalforsamlingen deltog 36 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 (2):
- Palle Mathiasen
- Dion Jensen
3. Fremlæggelse af formandens beretning v/formand John Ingemann Jensen til
godkendelse.
Hele Formandens beretning kan læse til slut i referatet.
Formandens beretning blev godkendt
4. Fremlæggelse af regnskab v/kasserer Marthin Guldhammer til godkendelse.
Vingesuset er blevet reduceret med 289 medlemmer grundet fyringer i 2017. Ud
over det har Siemens Gamesa halveret deres tilskud pr. medlem. Siemens Gamesa
gav begrundelsen den økonomiske situation og sammenligning med Gamesa i
Spanien.
Regnskabet blev godkendt
5. Fremlæggelse af kommende års budget samt fastsættelse af kontingent til
godkendelse.
Budgettet er reduceret med 1,2 million.
a. Kan vi ikke bare hæve kontingentet?
Grundet fælles vedtægter med Møllebanden, kræves det en fælles
generalforsamling mellem de to foreninger for at ændre på kontingentet.
b. Der står jo i Generalforsamlingens opslag punkt 5 ”Fremlæggelse af
kommende års budget samt fastsættelse af kontingent til godkendelse”?
Ja, fordi det står i vedtægterne hvilken dagsorden, der skal være på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil se på formuleringen af vedtægterne ang. Opstillingen af
dagsorden og fastsættelse af kontingent med Møllebanden.

Budgettet blev godkendt
6. Fremlæggelse af forretningsorden og gennemgang af Vingesusets hjemmeside.
Bl.a. hvor vi finder eventguiden og referater v/næstformand Betina Derosche.
a. Er nyhedsmail helt afskaffet?
Nej selvfølgelig ikke, men der er ikke blevet udsendt det sidste stykke tid. Det
vil der selvfølgelig blive rettet op på. Men man kan også kigge på referatet fra
sidste møde. Deri kan man se, hvad der er blevet godkendt.
7. Indkomne forslag: Ingen
8. Valg til bestyrelsen/suppleanter Der skal vælges 6 bestyrelsesmedlemmer og 4
suppleanter.
Følgende stiller op til bestyrelsen:
Betina Derosche
John Ingemann Jensen
Pia Dahl Olesen
Marthin Guldhammer
Michael Porskrog Antonsen
Dennis Lundsgaard
Følgende ønsker valg som suppleanter:
Tommy Ringgren
Jesper Linnemann
Johnny Reinhardt
Palle Hansen
9. Meddelelse af valgresultat:
Betina Derosche
John Ingemann Jensen
Pia Dahl Olesen
Marthin Guldhammer
Michael Porskrog Antonsen
Dennis Lundsgaard
Bestyrelsen Genvalgt uden afstemning.
Palle Hansen
Johnny Reinhardt
Jesper Linnemann
Tommy Ringgren

1. suppleant
2. suppleant
3. suppleant
4. suppleant

10. Valg af revisor:
Irene Jespersen - er udpeget af Siemens
Der skal ses på det punkt i vedtægterne også, da generalforsamlingen ikke kan
vælge en revisor. Revisor bliver udpeget af Siemens.

11. Eventuelt:
.
a.

Albert fratræder i Siemens Gamesa og det er sidst gang han ønsker valg
som dirigent til generalforsamlingen. Vi siger tak for stor hjælp og
engagement igennem årene og vi ønsker dig held og lykke fremover.

b. Hvorfor er der 6 på valg i år og kun 1 næste år?
Det er pga. fyringerne. Vi mistede 2 medlemmer i bestyrelsen. Deres pladser
fik så 1. og 2. suppleanterne. Suppleanter er valgt får et år og iflg.
Vedtægterne, så overtager suppleanterne kun pladsen i bestyrelsen, ikke
valgperioden. Derfor er der 6 stk. i år.
c. Reducering i tilskud fra Siemens Gamesa? Burde vi ikke alle, og ikke kun
bestyrelsen i Vingesuset, fortælle om vores utilfredshed med at de har
reduceret i tilskuddet. Jeg vil gerne opfordre alle til at vise deres utilfredshed
til nærmeste leder.
d. Kan man ikke prøve på at få Siemens Gamesa til at give tilskud til enkelte
events?
Det er prøvet tidligere uden held. Men vi spørger da gerne igen.
e. Hvorfor er i blevet Erhvervssponsor for Aalborg teater?
Vi får flere muligheder og billetterne bliver billigere. Ifølge de udregninger vi
har lavet, så får vi flere billetter for de samme penge.
f.

Hvordan er tilskuddet til event?
Medlemmer får 70% i tilskud og påhæng får 40%
Er det et familieevent er tilskuddet på 50% og max. 5 deltagere pr. medlem

Formandens beretning:
Goddag alle sammen, og velkommen til Vingesuset Generalforsamlings 2018.
Tak til jer alle sammen som har valgt at bruge nogen timer sammen med os.
Vi er i dag 36 deltager ud af 1387 medlemmer, så det er en lille hårde kerne som sidder her,
så tak til jer.
2017, blev et år hvor vi mistet en masse kollega, da vi måtte igennem 3 store fyring runder.
Det var 2 runder først del af året og 1 efter sommerferien. Det betød også at vingesuset
mistede en del medlemmer, og vi måtte sige farvel til 2 bestyrelse medlemmer i forbindelse
med fyring.
For de fyret kollega, betød det at de ikke længer kunne benytte nogen af Vingesuset
events.

I Vingesuset og møllebanden vedtægter, stå der at hvis man bliver fritstillet, ophører
medlemskabet straks, således at medarbejder ikke må deltage i personaleforeningen
events. Det kan måske for nogen virke unfair, at man ikke kan deltage, når man nu har købt
en billet til f.eks. Skitur, eller koncert
Men den regel er for at sikker at der ikke opstår uro, men den fyrede medarbejder og evt.
en leder, som også deltager. Alle opsagte medlemmer får refunderet deres penge.
Det betød også en masse ekstra arbejde til bestyrelse, vi måtte igennem alle opsagt
medlemmer manuel først for at se om de var medlem, og om de havde købt noget, refunder
deres penge. Bagefter skulle vi så forsøge at afsætte de billetter, som nu var i overskud, til
et andet medlem, så Vingesuset ikke brændte inden med ubenyttet billetter. Det lykkes os,
at afsætte de flest billetter, uden det helt store økonomiske tab.
Økonomi, blev også et stor del af bestyrelsen arbejde i 2017.
Siemens Gamesa, informeret bestyrelsen i maj, at man har valgte at halverer tilskud fra 70
kr. til 35 kr. per medlem, fra den 1/10. hvilket kom som et chok, da vi allerede var 5
måneder inde i året. Vi valgte at suspenderer alle nye indkommende forslag til event i
nogen få uger, da vi ville sikker os økonomisk, at vi kom igennem 2017 uden at gå i minus.
Efteråret blev brugt på at lave et budget for 2018. Det betyder at vi har reduceret tilskud til
påhæng lidt, og der er sat et max beløb på hvor meget tilskud i giver det enkel medlem.
Så når vi senere skal gennemgå regnskab og budget for 2018, vi i se at indtægter er faldet
en del, og vi er nød til at skære ned på udgifter til alle slags event.
Men heldigvis har vi også haft en masse fantasien opleverser i vingesuset sidste år.
Udover vores faste tilbud på svømme og zoo billetter, så lavet vi ca. 150 forskellige event, vi
har været i biografen, hvor vi har lavet familieforestillinger til bl.a. Cars 3, Bossbaby,
Pigeaften med Fifty shades of gray 2, og en masse andre gode film som bl.a. starwars, IT,
fast and furious 8.
Vores traditioner holder vi også fast i, med bl.a. vores familie dag til Djurs og
fårupsommerland, DHL stafetten, vores juletraditioner som, juletræ fest og juletur, som
sidste år var til Hamburg, og vores julekalender.
Som noget nyt prøvet vi at lave et ophold i sommerferien til jesperhus, som var en kæmpe
succes, hvor børn leget på kryds og tværs med hinanden, og der var overskud til holde en
fælles grill aften. Så det prøver i helt sikkert igen.
Sport, har og er en stor del af vingesuset, ikke mindst løb og cykling har været på vores
event kalender, de sidste år, og det forsætter også i 2018.
Vingesuset har igennem Aalborg firmasport, medlemmer som, dyrker Fodbold, Håndbold,
badminton, ishockey, bowling og skydning, det er et tilbud til alle vores medlemmer kan
benytte. Skulle man have lyst til at deltage, så kan man inde på vores hjemmeside, finde en
kontaktperson for de forskellige sportsgrene.
Til sidst vil jeg gerne opfordre alle vores medlemmer, som har et ønske til et bestemt event
som vingesuset skal lave, Så kan man selv stå for et event, vi i bestyrelsen hjælper gerne

med at lave opslag til hjemmesiden, reservere billetter. Du skal som kontaktperson, være
den som folk kan ringe til hvis de har spørgsmål til event, og du skal uddele billetter.
Hvordan man selv laver et event, kan du finde inde på hjemmesiden, eller tag fat i et
bestyrelsesmedlem.
Tak.

