Generalforsamling i Personaleforeningen Vingesuset
Søndag, den 17. februar 2019 kl. 11.00
i Vejgaard Hallen

Referat
På generalforsamlingen deltog 20 medlemmer af Vingesuset.
1. Valg af dirigent: Betina Derosche blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Valg af stemmetællere (2):
- Jesper Linnemann
- Dion Jensen
3. Fremlæggelse af formandens beretning v/formand John Ingemann Jensen til godkendelse.
Referat af Formandens beretning kan læse til slut i referatet.
Formandens beretning blev godkendt
4. Fremlæggelse af regnskab v/kasserer Marthin Guldhammer til godkendelse. Vingesuset har fået
95 flere medlemmer i 2018.
Regnskabet blev godkendt
5. Fremlæggelse af kommende års budget samt fastsættelse af kontingent til godkendelse.
Budgettet er reduceret med 1,2 million.
Spørgsmål:

Hvorfor blev Hingstekåring først lagt på efter nytår?

Svar:

P.g.a. års regnskab. Vi vil helst have indtægter og udgifter fra samme event,
til at være inden for samme regnsskabsår.

Spørgsmål:

Hvorfor er der ikke flere billetter til spisearrangementer?

Svar:

De fleste spisesteder kan ikke håndtere større antal end 24 – 30 personer,
med mindre det er buffet.

Spørgsmål:

Hvorfor er navne på 2 kontaktpersoner til skytterne blevet fjernet fra
hjemmesiden?

Svar:

Vi ved ikke hvorfor de er blevet fjernet, men vi lægger dem gerne op igen.

Spørgsmål:

Hvorfor bliver der ikke lavet et arrangement for udvalgsformændene?

Svar:

Det sidste arrangement vi holdt, var der ingen tilslutning til. Men vi vil gerne
forsøge igen.

Spørgsmål:

Er det muligt at afholde flere events som fodboldturen til Liverpool?

Svar:

Det kan der, hvis der budgettet er til det. Det maximale tilskud pr. medlem
er 2000 kr. og for påhæng 750 kr.

Spørgsmål:

Hvis jeg laver et event, er jeg så sikker på en billet?

Svar:

Kontaktpersonen vil få en mail eller sms ca. 30 min før eventet bliver lagt på
hjemmesiden.

Spørgsmål:

Hvis man ikke møder op / udebliver fra et event, skal man så betale rest
beløbet.

Svar:

Ja men man vil altid blive opkrævet min. 250 kr., også selv om restbeløbet
er under 250 kr.

Budgettet blev godkendt
6. Fremlæggelse af forretningsorden v/næstformand Betina Derosche.
Da der ikke var sket nogle ændringer siden sidste år, blev forretningsorden ikke gennemgået.
7. Indkomne forslag: Ingen
8. Valg til bestyrelsen/suppleanter Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter.
Følgende stiller op til bestyrelsen:
Christian R. Jacobsen
Steen Klitgaard
Louise Aksglæde
Tommy Ringgren
Følgende ønsker valg som suppleanter:
Steen Klitgaard
Louise Aksglæde
Jesper Linnemann
Johnny Reinhardt Jensen
9. Meddelelse af valgresultat:
Tommy Ringgren
Steen Klitgaard
Louise Aksglæde
Christian R. Jacobsen
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Tommy Ringgren valgt til bestyrelsen.

Steen Klitgaard
Louise Aksglæde
Jesper Linnemann
Johnny Reinhardt Jensen

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

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

11. Eventuelt:
Spørgsmål:

Hvorfor er i blevet Erhvervssponsor for Aalborg teater?

Svar:

Vi får flere muligheder og billetterne bliver billigere. Ifølge de udregninger vi
har lavet, så får vi flere billetter for de samme penge.

Spørgsmål:

John havde skrevet en påmindelse sidst han lagde event på facebook om at
huske at tjekke kalenderen før man køber billetter.Vil det blive sådan, at den
vil blive slået op hver gang der er et nyt event?

Svar:

Ja engang imellem, ellers kan man tjekke referatet på hjemmesiden. Der
kan man ofte se hvornår de forskellige godkendte event bliver holdt. Pia vil
lave et link på facebook siden til referaterne.

Spørgsmål:

Lægger man ikke billetter op ca. ½ år i forvejen?

Svar:

Nej vi forsøger at lægge dem på ca. 1 – 2 måneder før sidste
tilmeldingsdato.

Spørgsmål:

Kan man ikke dele et familieevent op på 2 datoer, så begge 12 timers skift
bliver tilgodeset.

Svar:

Det er sjælden muligt. Og man kommer stadig ikke til at tilgodese alle på
Siemens Gamesa alligevel, da ikke alle holdsskift kører samme rotation.
Men ved nogle enkelte events er det måske muligt. Og nogle events kan
måske aftales således at, det holdes i en ulige uge i ulige år og lige uge i
lige år.

Formandens beretning:
Vingesuset har fået vokseværk.
Vi er i dag 1482 medlemmer i personaleforeningen, ved sidste år generalforsamling var vi 1387
medlemmer, så godt 100 flere.
Det er dejligt at se at, der stadig kommer nye til.
Status for 2018.
Kigger man på ”Event” delen, så blev der lavet 240 event i 2018, som svare til ca. 1 event per 1,5 dag,
så der har været rig mulighed for at opleve noget.
Vi havde blandt andet Familiedagen i Aalborg Zoo, hvor man kunne tilbringe hele dagen sammen med
familie, venner og kollegaer, som også bød på fælles frokost.
Vi var også meget heldige at sikre os billetter til bugtaler Jeff Dunham, som sammen med hans dukker,
gæstede Aalborg, som det første sted på sin Europa tour.
Der er selvfølgelig mange event som, jeg kunne nævne.
Især vores traditioner, gør vi meget for at holde fast i, og jeg nævner det hver år, vores juletræsfest som
virkelig er en succes, hvor både voksen og børn får leget, sunget, danset, besøg af julemanden og
slutter af med juleposer fyldt med slik til alle børn.
Andre familie traditioner, som Cirkus Summarum, cirkus Arena og familiedagen i Fårup og Djurs
sommerland var igen som altid et kæmpe hit.
Skovrock koncerter, Aalborg Halvmaraton, DHL Stafetten, Aalborg MTB, Valentine aften, Jesperhus,
Rønbjerg og juleturen er bare nogen at andre traditioner, som man finder ”næsten” hver år.
2019.
Dette år er allerede godt i gang, på vores hjemmeside, for 2019 har/er der godt 60 event, og flere event
er godkendt, som kommer på hjemmesiden i løbet af året.
Til de sidste par bestyrelsesmøder har der været 10-15 forskellige event forslag hver gang, og hvor
største delen af dem bliver godkendt. Så alt tegner på at 2019 bliver et godt år for Vingesuset
Så har du, eller en kollega, en rigtig god ide, som vi skal lave, helst med din hjælp (kontaktperson) så
kontakt en af de personer som sidder i Vingesuset bestyrelse.
Vi kan igennem Aalborg firmasport tilbyde vores medlemmer muligheden for at dyrke mange forskellige
sportsgren sammen med deres kollega ”næste” helt gratis. Men mange af vores ”udvalg” har haft det
svært i 2018, hvor mange er faldet fra, og nogen idrætsgrene næsten helt stoppet.
Det er noget som vi i 2019, vi forsøge at rette op på.
De enkel ”udvalg” skal blandt andet være mere synlige. Det gælder både vores hjemmeside, face book,
infoskærme, samt opslagstavler.
Vi i bestyrelsen er glade for den opbakning vi får af jer medlemmer, og vi bliver stolte, når man høre
kollega snakke om vingesuset, så er det næsten altid positiv.
Vi skal også være stolte af vores arbejdsplads SiemensGamesa, ser en værdi i det Vingesuset laver, og
ledelsen, som viser os den tillid, til at lave det vi mener, er en rigtig god personaleforeningen.
Tak.

