
Referat af generalforsamling i 
personaleforeningen AAØ  
19/03-2018 

Referat 
 

1. Valg af dirigent 

o Valget faldt på Anders som ligeledes påtog sig rollen som referent. 

 

2. Formandens beretning  

o Jonas holdt et kort oplæg om hvordan året er gået i personaleforeningen. 

Han kunne berette om at vi har nået at afholde 6 møder i 2017.  

o Planen er vi skal nå at afholde ca. 4 møder årligt – men grundet opstart osv 

har det krævet lidt ekstra. 

o Af opgaver vi har beskæftiget os med kan nævnes vedtægter, som vi er nået 

rigtigt langt med, samt lave en plan for gavekassen.   

Ydermere har vi afholdt et arrangement sidste år – nemlig sommerfesten 

som efter dømme, er blevet taget rigtig godt imod.  

Jf. tilsltuning kan det kun noteres at vi mener at have vendt arrangenemtet 

at folk igen har lyst til at deltage i arrangementet. Alt i alt meget positivt. 

o I år har vi allerede afholdt et arrangement – nemlig et Go’Cart arrangement i 

Århus. Tilslutningen var desværre ikke særlig god og ud af ca. 300 inviterede 

var der desværre kun ca. 20 AAØ deltagere 

– men så er det godt at vores indlejede vognmænd kan finde ud af at 

deltage.  Calin deltog med 2 mand og 100% Transport (Tilst) som deltog med 

5 mand. Vi kan på bestyrelsens vejene kun på det kraftigste opfordre til at 

bakke op om de arrangementer der gennemføres virksomheden.  

o Af fremtidige projekter kan nævnes – en bustur til Bakken-København, en 

juletur til Flensborg samt en tur med DFDS færgen til Oslo. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  

o På vejene af bogholderiet fremlagde Anders regnskab for gavekassen. 

o Da vi sidste år overtog rollen som administrator for gavekassen kunne vi 

hurtigt erkende at der var noget helt galt med hvordan hidtil har været 

forvaltet. Vi fandt hurtigt ud af at dette måtte kræve et indgreb hvis ikke at 

kassen i løbet af 2018 skulle ende ud i et minus på over 100.000 kr. 

Derfor besluttede vi pr. 1 september 2017 at hæve medlemsindbetalingen 

fra 10 kr. til 20 kr/mdt. 

Dette har resulteret i at vi igen er på rette vej med kassen, og forventeligt i 

løbet af de næste 2-3 år vil vi igen have overskud i kassen. 



 

Saldo pr. 19.03.2018 er  -43.492,93 kr 

2017  

Indbetalinger  = 51.515 kr. 

Udbetalinger  = 72.509 kr. 

Total = -20.994 kr. 

2018 til dd. 

Indbetalinger = 14.700 kr. 

Udbetalinger = 10.000 kr 

Total = 4.700 kr. 

 

Der var ingen anmærkninger fra deltagende på mødet, og herved blev 

regnskabet godkendt. 

 

Bilag 1: Regnskab 2017 + 2018 

 

 

4. Behandling af indkomne forslag  

 

o Ændring af vedtægter.  Der ønskes at bestyrelsen forøges med 2 personer 

fra nuværende 5 personer til 7 personer. 

Forslaget blev fremsat og igen stemte imod. Det kan ydermere nævnes at 

forøgelsen af 2 medlemmer gælder Maja Aaagard(Kantine) og Lars Sørensen 

som hidtil har været suppleant for Jonas i Tilst.  

 

5. Valg til bestyrelse samt valg af suppleanter 

 

o På valg er:  

▪ Bestyrelsesmedlem/Formand Jonas Jensen, valgt 2016, genopstiller 

• Ingen modkandidater – og Jonas fortsætter som 

bestyrelsesmedlem samt formand for foreningen. 

▪ Bestyrelsesmedlem Thomas Lund – forsætter ingen modkandidater 

▪ Bestyrelsesmedlem Anders Madsen- fortsætter ingen 

modkandidater. 

 

6. Eventuelt 

o Tom Larsson er valgt til nu suppleant for Jonas i Tilst. 

o Da Alex Parslev (Greve) ikke har fremskaffet navn på ny suppleant – går vi ud 

fra at Thomas Fynbo genopstiller og er hermed valgt. 

 

Venlig Hilsen 

Bestyrelsen   

 



 

 

Bilag 1  Regnskab 2017 + 2018 

2017 

Måned 
Indb 
Timeløn 

Indb 
Gager Indb Export Udbetaling 

Udb uden om 
lønsystem 

      Januar -2.345,00 -780,00 
 

10.500,00 3.009,00 

Februar -2.330,00 -790,00 
 

3.000,00 0,00 

Marts -2.505,00 -770,00 
 

3.000,00 0,00 

April -4.045,00 -770,00 
 

7.000,00 1.000,00 

Maj -2.650,00 -760,00 
 

8.000,00 0,00 

Juni -2.680,00 -750,00 
 

9.000,00 10.000,00 

Juli -2.290,00 1.260,00 
 

0,00 0,00 

August -2.220,00 -760,00 
 

2.000,00 0,00 

September -4.670,00 
-

1.580,00 
 

8.000,00 0,00 

Oktober -6.720,00 -580,00 -180,00 5.000,00 0,00 

November -4.470,00 
-

1.540,00 -120,00 1.000,00 0,00 

December -4.740,00 
-

1.600,00 -130,00 2.000,00 0,00 

      

Total -41.665,00 
-

9.420,00 -430,00 58.500,00 14.009,00 

      

      Udbetalt mere end 
indbetalt: 

   

20.994,00 

      

            

      

 

Primo Ultimo 
Bevægelse 
2017 

  

AAØ 29.348,93 
49.332,9

3 19.984,00 
  AA TS 920,00 -100,00 -1.020,00 
  

AA FG -3.070,00 
-

1.040,00 2.030,00 
  

      Afstemning 
  

20.994,00 
  

      Saldo pr. 
31.12.2017 

 

48.192,9
3 

   



2018 

Måned 
Indb 
Timeløn 

Indb 
Gager Indb Export 

Udbetali
ng 

Udb uden om 
lønsystem 

      

Januar -4.490,00 
-

1.580,00 -110,00 5.000,00 0,00 

Februar -4.460,00 
-

1.620,00 -80,00 4.000,00 0,00 

Marts -2.320,00 
 

-40,00 1.000,00 0,00 

April 
    

0,00 

Maj 
    

0,00 

Juni 
    

0,00 

Juli 
    

0,00 

August 
    

0,00 

September 
    

0,00 

Oktober 
    

0,00 

November 
    

0,00 

December 
    

0,00 

      

Total -11.270,00 
-

3.200,00 -230,00 
10.000,0

0 0,00 

      

      Indbetalt mere end 
udbetalt: 

    

-4.700,00 

      

      

      

 

Primo Ultimo 
Bevægelse 
2018 

  

AAØ 49.332,93 
44.142,9

3 -5.190,00 
  AA TS -100,00 630,00 730,00 
  

AA FG -1.040,00 
-

1.280,00 -240,00 
  

      Afstemning 
  

-4.700,00 
  

      

Saldo pr. 19.03.2018 
 

43.492,9
3 

    


