Generalforsamling i Personaleforeningen Vingesuset
Søndag, den 16. februar 2020 kl. 11.00
i Auditoriet

Referat
På generalforsamlingen deltog 13 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):
• Michael Christensen
• Dorthe Rosenørn Christensen
3. Fremlæggelse af formandens beretning v/formand John Ingemann Jensen til
godkendelse.
Referat af Formandens beretning kan læses til slut i referatet.
Formandens beretning blev godkendt
4. Fremlæggelse af regnskab v/næstformand Betina Derosche 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.
Da der ikke var sket nogle ændringer siden sidste år, blev forretningsordenen ikke
gennemgået.
7. Indkomne forslag: Ingen
8. Valg til bestyrelsen/suppleanter Der skal vælges 6 bestyrelsesmedlemmer og max. 4
suppleanter.
Følgende stiller op til bestyrelsen:
John Ingemann Jensen
Betina Derosche
Pia Dahl Olesen
Dennis Lundsgaard
Steen Klitgaard
Jesper Linnemann

Følgende ønsker valg som suppleanter:
Louise Aksglæde
Anna-Sofie Bertelsen
Dorthe Rosenørn Christensen
9. Meddelelse af valgresultat:
Bestyrelsen:
John Ingemann Jensen
Betina Derosche
Pia Dahl Olesen
Dennis Lundsgaard
Steen Klitgaard
Jesper Linnemann
Blev valgt uden afstemning
Suppleanter:
Anna-Sofie Bertelsen
Louise Aksglæde
Dorthe Rosenørn Christensen

1. suppleant
2. suppleant
3. suppleant

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

11. Eventuelt:
Spørgsmål:

Er det muligt at få en SMS når jeg tilmelder mig et event?

Svar:

Det ved vi ikke, men det vil blive undersøgt

Spørgsmål:

Er vi stadig sponsor for Aalborg Teater?

Svar:

Nej

Formandens beretning:
Goddag alle sammen og velkommen til Vingesuset Generalforsamlings 2020
Vi er i dag ca. 1270 medlemmer i personaleforeningen, så vi er godt 210 færre end sidste
års generalforsamling. Ser vi hvad der skete i 2019, hvor vi mistede nogle kolleger, så er
Vingesusets medlemstal meget stabilt.
Vingesuset 2019 blev næsten en kopi at året før, på den gode måde.Vi havde næsten det
sammen antal events, og mange af vores events er blevet til traditioner, som vi udbyder
hvert år, fordi vi ved at der er opbakning til dem. Events, som vi kalder familieevents, er
stadig meget populære. Rønbjerg og Jesperhus feriecenter er altid udsolgt, ligesom
Familiedagen i Djurs og Fårup sommerland i foråret også er meget populære.
Desværre var vores juletræsfest ramt af et dårligt deltagerantal: samlet 100 børn og voksne.
Og når vi normalt ser langt over 200 deltagere, så var 2019 noget skuffende.
Derfor prøver vi næste gang at afholde det på en søndag eftermiddag, i håb om at flere kan
deltage.
Derudover havde vi 14 biografture, 4 cykelløb, 4 løb, 35 musik/standup/forestillinger, blandt
andet Grøn Koncert, Skovrock, Cirkusrevyen, Lasse Rimmer, Ronja Røvedatter, samt
foredrag med Sofie Linde og Hella Joof.
Vores medlemmer er blevet rigtig gode til at komme med forslag, og næsten alle bliver
godkendt. At lave et event er ikke kun for bestyrelsen, eller få udvalgte personer.
Alle medlemmer kan lavet et eller flere events, som de synes vi skal afholde.
På vores hjemmeside ligger guides til hvordan man laver et event, man kan også finde
skabeloner til ansøgning, og opslag til hjemmesiden. Du skal bare være kontaktperson, og
uddele billetter på dagen.
Skal man bruge hjælp til at lave et event, så tag fat i en fra bestyrelsen.
Til sidste års generalforsamling, stod jeg og fortalte om alle de muligheder vi har igennem
Aalborg Firmasport. Men vi havde desværre et stort fald af kolleger, og nogle sportsgrene
var helt udgået. Det var noget, som vi skulle forsøge at rette op på 2019. Vi må desværre
sige at det ikke har lykkes os at gøre det.
Og I dag er der kun skydning, badminton og Ishockey tilbage, Og grunden til at de stadig er
aktive, er fordi der går nogle ildsjæle og holder liv i det. En kæmpe tak til jer.
I Vingesusets bestyrelse var der også udfordringer i løbet af året.
Del skyldes at vores længst siddende medlem og kasserer, Marthin Guldhammer, stoppede
i efteråret på Siemens Gamesa.
Et stort tak til Marthin, for al den tid han har brugt på at lave regnskab samt et hav af events
igennem mange år.
Så med 2 måneder tilbage af året og et regnskab som skulle godkendes, blev vi lidt
pressede - især Betina og jeg, da vi skulle lave det færdig.
Heldigvis kendte Betina til en kollega, Anne Sofie, som er en haj til regnskab. Så med
hendes hjælp er regnskabet blevet godkendt.
2020.
Hvad sker der så i år.

Lige nu ligger der 38 events på vores hjemmeside for 2020, og yderligere 12 events er
allerede afholdt. Flere events er godkendt og vil blive offentliggjort på hjemmesiden i løbet
af året. Så vi sidder ikke stille.
Uden at røbe for meget, så vil man opleve nye tiltag og ideer, som vil gøre Vingesuset
sjovere og bedre at være medlem af.
Vi er i dag til generalforsamlingen ikke særlig mange tilmeldte, og det er vi selvfølgelig kede
af, for det er her man kan være med til at bestemme og have en indflydelse på Vingesuset.
Det må betyde at størstedelen er glade for det vi laver, og det er vi da stolte af.
Vi oplever “næsten” kun ros, når vi er ude til event.
Til sidste vil jeg gerne sige tak til jer som er mødt op.
Tak.

