
Referat af møde i personaleforeningen den 
01/10-2018 

Til stede 

Jonas Jensen 

Lars Sørensen 

Anders Lawaetz 

Thomas Nielsen 

 

Afbud: 

Anders Bisgaard Madsen 

Alex Parslev 

 

Dagsorden 

 

1. Formandens ord 

a. 14-15 juni 2019 skal der afholdes reception / fest i forbindelse med vores nye 

terminal i Odense.  -Jonas har været i dialog med Jan og undersøger om det skal 

holdes over 2 dage. (Reception/Fest for ansatte) 

b. Jonas har ligeledes været i dialog med Jan vedr. Infoskærme som skal op på samtlige 

lokationer i virksomheden. For at dette skal blive en succes bør der være flere inde 

over dette.  En evt. styregruppe bør sammensættes bestående af 

personaleforeningen, HR, Ledelse, Værksted og evt. Complaints) 

i. Jonas og Anders påtager sig opgaven at indkalde til møde.  

c. Rabatordninger – vi arbejder stadig videre med en platform for rabatordninger som 

kan komme alle medarbejdere til gode.  

i. Boris og Alex tager teten på denne opgave. 

2. Gavekassen 

a. Vi blev enige om at ændre navnet på løntræk fra Gavekasse til Personaleforening 

med øjeblikkelig virkning.  – Løn er allerede informeret og dette burde allerede 

træde i kraft fra næste lønudbetaling. 

b. Anders – fremlagde regnskab – som ser ganske fornuftigt ud. Vi er stadig i underskud 

med ca. 24.000 kr. – men det går fremad.  Forventeligt ender vi op i et positivt 

resultat medio 2019 

c. Vedtægter rettes til således det fremgår hvem der er berettiget til at få penge fra 

gavekassen 

1. Gavekasen giver til følgende 

a. Jubilæum (10 – 25 – 50 år) 

b. Runde fødselsdage (30 og op) 

c. Endt uddannelse 

2. Anciennitet 



a. Man beholder anciennitet hvis man har været opsagt og er 

blevet genansat. 

b. Man beholder IKKE anciennitet hvis man selv har sagt op og 

er blevet genansat. 

3. Der gives fast beløb uanset begivenhed. 

 

3. Bestyrelses sammensætning 

a. Da Maja ikke længere er en del af virksomheden – har vi valgt at indsætte Lars og 

Tom som fuldgyldige medlemmer. (Vi skal være et ulige antal) 

b. Alex – sørger for hurtigst muligt at finde en anden suppleant i stedet for Thomas 

Fynbo. 

4. Kommende aktiviteter 

a. Årligt gocart arrangement 

i. Dato: 9/3-18 – Årup Gocarthal 

ii. Thomas / Anders – planlægger dette 

b. Bowling arrangement 

i. Jonas undersøger muligheden for et bowling arrangement. 

c. Juletur til Flensburg er indtil videre blevet lagt på is.  

 

5. Diverse 

a. Mange efterlyser informationer hvad en eventuel sundhedsforsikring dækker.  Vi vil 

bede HR om at udforme noget på skrift og sende med rundt i nyhedsbrevet. 

 

 

Således opfattet 

/Anders 


