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Bestyrelsesmøde personaleforeningen i Alex Andersen, Ølund A/S – 08/10-2016 –  001 
 

 
 
Tilstede:  Jens Hansen, Anders Madsen, Jonas Koch Jensen, Anders Lawaetz, Alex Parslev 

Afbud:  Thomas Nielsen, Jan Andersen 

 

Dagsorden:  

Opstart af personaleforening ved AAØ.  

 

Anders Lawaetz blev valgt til sekretær – til både at udfærdige et sæt vedtægter 

samt skrive referat. 

 

Der blev drøftet formål med personaleforeningen samt besluttet hvilke 

vedtægter personaleforeningen skal have. 

 

3-4 arrangementer forventes der at skulle planlægges p.a.  inklusive 

sommerfesten.  

 

Det blev besluttet at der i bestyrelsen ikke skal være en næstformand samt 

kasser. Rollen som kasser bliver pt. varetaget af Majbritt fra bogholderi. 

Sammensætningen af bestyrelsen blev drøftet og vi kom frem til et set up hvor 

bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter.  Dog mangler vi at finde 

de én suppleant – Jonas søger i hans bagland om det er muligt at finde en egnet.  

 

Bestyrelsens sammensætning: 

Jonas Jensen – Formand + Afdelingrepresentant Tilst – Ingen modkandidater 

Thomas Nielsen – Medlem - Afdelingsrepræsentant Odense 

Alex Parslev – Medlem -  Afdelingsrepræsentant Greve 

Anders Madsen – Medlem 

Anders Lawaetz – Medlem - Sekretær 

Thomas Fynbo Wilms – suppleant 

 

Medlemmer af bestyrelsen + suppleanter vælges for 2 år af gangen.   

Formand + 2 medlemmer er på valg i lige år.  3 medlemmer på valg i ulige år. 

Dette betyder at allerede næste år vil 3 være på valg.   

Ad notam.  Bør vi allerede ved næste bestyrelsesmøde beslutte hvem der står til 

valg hvornår. 

 

Bestyrelsesmøder skal afholdes hvert kvartal – minimum 4 gange p.a. dog gerne 

flere.   

 

Jens bestiller ved IT en e-mail adresse som kan bruges til at kontakte bestyrelsen 

– om denne mail skal sendes til alle medlemmer i bestyrelsen eller kun til 

formanden – blev vi ikke enige om. 
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Vi drøftede også gavekassen samt tidlige fremsendte forslag til ændring af dette.  

Saldo pt.  -21.000 kr.   

Forklaring fra Jens grundet dette store underskud i kassen skyldes den relativt 

store gave der blev givet i forbindelse med Elin & Alex’s jubilæum, samt der har 

været et større antal runde fødselsdage og jubilæer i det sidste stykke tid. 

Vi blev enige om at kigge på dette på et senere tidspunkt. 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde fremsendes af formanden når vedtægter er 

sendt rundt og godkendt. 

 

 

Til godkendelse 

 

 

Jonas Jensen 

 

 

 

 

 

Anders Madsen 

 

 

 

 

 

Alex Parslev 

 

 

 

 

Thomas R. Nielsen 

 

 

 

 

 

Anders Lawaetz 

 


