
 

 

 Generalforsamling i Personaleforeningen Vingesuset  
Søndag, den 10. oktober 2021 kl. 10.00 

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): 

• Peter Larsen 

• Erik Veggerby 
 

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/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 opmærksom på, at medlemmer skal deltage i event og det kun er 
medlemmet der kan få billetter udleveret. 
 

7. Valg til bestyrelsen/suppleanter Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og max. 4 
suppleanter. 
 Følgende stiller op til bestyrelsen: 
 
Tommy Ringgren 
Anna-Sofie Bertelsen 
Peter Larsen 
Louise Aksglæde 
 
 
 
 



Følgende ønsker valg som suppleanter: 
 
Louise Aksglæde 
Peter Larsen 
Dorthe Rosenørn Christensen 
 

8. Meddelelse af valgresultat: 
 
Bestyrelsen: 
Anna-Sofie Bertelsen 
Tommy Ringgren 
Begge blev valgt til bestyrelsen. 
 
Suppleanter: 
Peter Larsen    1. suppleant 
Dorthe Rosenørn Christensen 2. suppleant    
Louise Aksglæde   3. suppleant   
 

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

 
10. Eventuelt: 

 

Spørgsmål: Kan man lave tilskudsreglerne om, så man først får tilskud, når 

man har deltaget i eventet? 

Svar:   Et rigtig godt spørgsmål. Vi vil lave en statistik over afbud / 

udeblivelse fra event fremover, og derefter tage stilling til om vi 

skal arbejde videre på forslaget. 

Spørgsmål:  Kan referatet ikke blive lagt på facebook og komme på 

opslagstavler i de forskellige haller? 

Svar: Der kan komme et link på facebook og når tavlerne 

efterhånden kommer op igen, så vil vi selvfølgelig sætte dem 

på opslagstavlerne 

  



Formandens beretning: 

Godformiddag alle samme, og velkommen til Vingesusets generalforsamling 2021. 

 

Vi er pr. 1.oktober ca. 1210 medlemmer i Vingesuset, og ved sidste års generalforsamling 

var vi ca. 1270 medlemmer, så vi næsten det samme antal som året før. Så meget stabilt. 

Status for Vingesuset de sidste 18 mdr. kan vel hvis kaldes ”rodet” 

Rodet fordi Corona / (covid-19) har været næsten alt-dominerende for Vingesusets 

aktiviteter med undtagelse af sommeren 2019 og de sidste 3-4 mdr. i år. 

 

Mere end 40 events blev enten aflyst eller flyttet til 2021, og så blev vi nødsaget til at aflyse 

flere events i efteråret/vinter samt foråret 2021, selvom det var muligt at afvikle nogle events 

med de Corona restriktioner som Sundhedsmyndighederne anbefalede. 

SGRE ledelsen valgte, at vi ikke skulle risikere at vi bidrog til, at vores kolleger kunne blive 

syge, og det bakkede Vingesuset og Møllebanden (Brande) selvfølgelig op om. 

Alle de aflyste events og det vi måtte udeblive fra, betød en masse refunderinger og dem 

var der mange af. Den måde som vores system er bygget op på, gør at man manuelt skulle 

ind og finde hvert eneste ordrenr. og refundere én ad gangen og der er brugt mange 

timer/dage på at gennemgå dem alle. 

Som I kunne følge med i i nyhederne og andre medier, så var underholdnings- og 

rejsebranchen hårdt presset. Det betød at vi også oplevede enkelte at dem vi benyttede 

som udbydere ikke var helt så imødekommende. Vi kom bl.a. ud for at et firma ikke ville 

tilbagebetale pengene for noget som de måtte aflyse. Det blev desværre så ubehageligt at 

kommunikere med firmaet, at vi bad en SGRE jurist fra vores Legal Department tage 

kontakt til dette firma for at løse det. Med et andet firma oplevede vi næsten det samme – 

nemlig at blive tvunget til at betale for at annullere en reservation, selvom aftalen var en 

anden. Begge hændelser blev løst, men det betød også at vi har valgt ikke at benytte disse 

2 udbydere i fremtiden. 

Det hele skal ikke være negativt. Vi er forhåbentlig over det værste, når vi snakker Covid-

19. 

Vi er heldigvis kommet godt i gang med at udbyde og afholde events igen. Og vi må sige at 

vores medlemmer har taget godt imod dem. Flere at vores events er allerede blevet 

udsolgt, og nogle events var udsolgt allerede få minutter efter de bliver lagt på 

hjemmesiden. 

Og her til efterårsferien er der stor opbakning. Mange af vores medlemmer og deres familier 

skal tilbringe en dag i Fårup Sommerland. 

På den økonomiske side, ser det også positivt ud, selv om vi indstillede 

kontingentbetalingen. Vi har derfor ikke været i stand til at imødekomme budgettet og bruge 

de penge som var planlagt, så forhåbentlig kommer der flere og måske bedre events næste 

år. 

Næste års events vil bl.a. byde på koncert med Elton John og Rammstein. 

Skitur til Østrig i januar, Generalforsamling i februar, Standup med Jan Gintberg i marts. 

Dette er bare nogle af de events vi allerede har planlagt, og mange flere er på vej. 

Ved sidste års generalforsamling nævnte jeg, at vi desværre kan se vores juletræsfest har 

været ramt af færre deltagere henover de sidste 3 år. 

Sidste gang var vi samlet ca. 100 børn og voksne. Og i år har vi lige pt. kun det samme 



antal tilmeldte. Der er stadig tid til at tilmelde sig juletræsfesten, men vi er måske nået til det 

tidspunkt, hvor juletræsfesten er blevet forældet og vi måske skulle finde på noget andet. 

Det vi kalder Firmasport, hvor vores medlemmer har mulighed for at dyrke deres sport 

sammen med andre kolleger, har desværre også været ramt af Covid-19, og vi håber at de 

kommer i gang igen meget snart. 

Det er ingen hemmelighed at det er skuffende at se 12 tilmeldte til en generalforsamling, og 

de 8 af dem er bestyrelsen, men sådan er det næsten alle steder i foreningslivet, og med 

ingen indkommende forslag til generalforsamling, samt den opbakning der er til de events vi 

laver, så må vi jo gøre noget rigtigt. 

 

Tak til jer for at i vil bruge et par timer i vores selskab og tak til resten af bestyrelsen for at 

bevare modet her i denne Corona-tid vi har været igennem, og for at være en del af 

bestyrelsen i længere tid end planlagt, da vi ikke kunne holde vores normale 

generalforsamling i februar måned. 

Tak    

 

 


