
Referat af Bestyrelsesmøde  

AA Personaleforening 

d.17/02-2020 

 
 

Deltagere:  

Anders Bisgaard 

Lars Sørensen 

Thomas Ranriis 

Julie Olsen 

Jonas Koch 

Anders Lawaetz 

Afbud:  

Alex Parslev 

 
1. Valg af dirigent  

o Jonas blev valgt -ingen modsigelser. 

 

2. Valg af sekretær  

o Anders meldte sig selv – ingen modsigelser. 

 

3. Formandens beretning  

o Formand – Jonas berettede om årets gang samt hans syn på 

personaleforeningen som den består i dag. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  

o Regnskab blev godkendt – Vi har vendt regnskabet til et positivt resultat på 

ca. 34.000 kr. – når regningen til Jens Galchiøt er betalt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag  

 

o Sammensætning af personaleforeningen 

▪ Jonas forbliver formand selvom han er det næste år i Norge. 

▪ Suppleanter – Tom Århus / Michael i Greve, hvem er han ? 

• Vi ønsker at en gang for alle at vide hvem der er suppleant i 

de forskellige afdelinger. Alex kommer tilbage med svar 

asap. 
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▪ Forslag er at suppleanter kommer med ved næste møde. Jonas og 

Alex sørger for at suppleanter kommer med. 

o Manglende afholdelse af generalforsamling 

▪ Generalforsamling afholdes:  08/06-2020 

▪ På valg er:   Anders Lawaetz, Alex Parslev og Lars Sørensen 

▪ Anders L sørger for at lave indkaldelse. 

▪ Kage og drikkelse bestilles af Julie til arrangementet. 

▪ Indkaldelse bliver vedlagt som bilag til referatet. (Bilag 1) 

o Aflønning i personaleforening 

▪ Vi drøftede at når man arbejder i personaleforeningen er det 

ulønnet arbejde- dog dækkes udgifter ved transport. 

o Godkendelse af ændrede vedtægter 

▪ Tillæg for vedtægter ændret og godkendt.  Vi har rettet vedtægter 

til at der gives gave i form af 1000 kr. i form af udbetaling eller gave. 

o Gavekasse  

▪ Gave bliver bestilt af Anders og Julie – og leveret 1-2 dage før 

fejring. Nærmeste leder modtager gave og skal give den til 

personen. Nærmeste leder bør også tage et billede til nyhedsinfo 

som sendes rundt hver måned. 

▪ Vi er begyndt at købe gaver til folk der har fødselsdag og jubilæum – 

som bliver udleveret af nærmeste leder.  Pt. Har vi to løsninger som 

Julie og Anders arbejder videre med. 

▪ Julie – skriver til Rikke som smider det i nyhedsbrev. 

 

o Engagementet i personaleforeningen 

▪ Vi skal være gode til alle sammen at indbyrdes melde sig klar på 

arrangementer – så det ikke kun er Jonas og Anders der ofte tager 

teten på projekterne. 

▪ Vi ønsker mere synlighed af personaleforening . 

▪ Diskussion skal holdes i møder og ikke på Facebook. 

o Ingen diskussion over Facebook – specielt minded til Alex. 

 

o Kommende projekter 

▪ Go-Cart arrangement 

• 28/03-2020 I Fredericia 

• https://www.racesyd.dk/ 

• Anders Lawaetz arrangerer. 

https://www.racesyd.dk/
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▪ Dato for fremvisning ved Jens Galchiøt. 

• 22/06-2020 – Anders Lawaetz bestiller Jens G. 

• Anders Bisgaard og Julie sørger at lave en plan for dagen. 

▪ Sommerfest 2020 

• Der afholdes først sommerfest igen i 2021 – Medarbejdere 

bliver informeret via nyhedsinfo. 

▪ Vi talte om bustur – til evt. Flensburg for at se julemarked.  

• Fælles opgave at undersøge hvilke muligheder der findes til 

næste møde. 

▪ Opstart af kunstforening blev drøftet og vi taler videre om dette til 

næste møde. 

o Fastsættelse af møder for 12 mdr. af gangen. 

▪ 08/06-2020 

 

 

6. Eventuelt 

o AA Kantinen var vært med mad – som vi spiste efter mødet.  

 

Således opfattet.. 

 

Anders Lawaetz 
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Bilag 1:  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Bestyrelsen i personaleforeningen ved Alex Andersen, Ølund A/S indkalder hermed jf. 

vedtægterne §4, mandag d. 08/06-2020 kl. 1700 i kantinen på Logistikvej 25B, 5250 

Odense SV. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf vedtægter §4 afsnit A, 

stk. 1 – skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse. Indkomne forslag 

kan sendes på pf@alex-andersen.dk 

 

Dagsorden.   

 
 

1. Valg af dirigent  

 

2. Valg af sekretær  

 

3. Formandens beretning  

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  

 

5. Behandling af indkomne forslag  

 

6. Valg til bestyrelse samt valg af suppleanter 

 

a. Anders Lawaetz – Ønsker genvalg 

b. Lars Sørensen – Ønsker genvalg 

c. Alex Parslev  

 

7. Eventuelt 

 

mailto:pf@alex-andersen.dk

