
 

Holkebjergvej 54 ∙ 5250 Odense SV ∙ Tlf. 66 18 81 97 ∙ Fax 66 18 72 17 

 

 
Referat af møde i personaleforeningen den 
12/06-2017 

Til stede 
Formand Jonas Jensen 

Bestyrelsesmedlem Thomas Nielsen 

Bestyrelsesmedlem Anders Bisgaard Madsen  

Bestyrelsesmedlem Anders Lawaetz 

Suppleant Lars Sørensen 

Jan Andersen 

 
Afbud: 
Alex Parslev 

 

Manglende Afbud: 
Thomas Fynbo 

 

Dagsorden 
 

Gavekassen 

 

Vi fik endnu engang drøftet formålet med gavekassen og blev samtidig også enige om hvordan det 

fremtidige setup skal være. 

Det blev ved flertal besluttet at hæve indbetalingen for alle medlemmer til 20 kr. mod nuværende 10 

kr.  Dette gøres for at dække de stigende udgifter samt for at få rettet op på økonomien i kassen.  

Saldo er pt.  (-46.600 kr.) – når vi hæver beløbet vil vi have vendt det negative beløb til positivt i 

løbet af 2,5 år. 

Ændringen vil være gældende pr. 1 August 2017.  Anders sørger for at stykke et brev sammen til 

bogholderiet som kan komme med ud AAØ nyhedsbrev. Forhåbentlig vil dette blive mødt med 

forståelse fra størstedelen af medlemmerne dog vil vi være forberedt nogen utilfredshed. 

 

 

 

Sommerfest 

 

Dato er fastsat til 02/09-2017 

Tilmeldingsfristen – 07/08-2017 

Selvom vi i nyhedsbrev og på Facebook har bedt folk om at komme med forslag til sommerfesten 

har vi desværre ikke modtaget nogen. Vi blev enige om at al ting tager tid, og folk skal først til at 

finde ud af at firmaet har en personaleforening – som er til for dem. 
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Sommerfesten har vi valgt at lave anderledes end tidligere år. I år skal den stå i familiens tegn. 

Ideen er at i stedet for at lave en fest hvor det hele handler om druk og musik – så bliver det en hel 

dag for medarbejdere ved AAØ samt deres familie, hvor der vil være en masse aktiviteter samt  

underholdning. sluttet af med god mad.   

 

Succeskriterier for gennemførelse af sommerfesten er minimum 150 tilmeldte. 

 

Herunder er skitset op hvad planen for sommerfesten er: (Parentes er ansvarlig) 

 

- Leje af FKS hallen – Bruge den som base for hele arrangementet (Anders L) 

- Fodboldturnering (Jonas) 

- Bordfodbold/Air hockey turnering (Anders M) 

- Hoppeborg / Legeland / Rodeotyr (Anders M) 

- Klovne / Gøgler / Gøgler - Jan finder visitkort  

- Disney figurer udklædt (Boris) 

- Skattejagt for børn 

- Tale (Ib/Jonas) 

- Underholdning / Standup -  Forslag.  Søren Østergaard, Jan Gintberg (Anders L) 

- Mad – Kaffe/Rundstykker morgen – Helstegt Pattegris + tilbehør – (Boris) 

- Musik – Igen ansvar tildelt – denne holdes åbent for alle.! 

- Veteranbil (Alex)  

Vi blev enige om at sommerfesten skal promoveres maksimalt. Jonas sørger for at lave noget 

grafisk reklamerer for sommerfesten. Derudover skal der laves en notits i nyhedsbrevet for hver 

måned hvor vi reklamerer for sommerfesten.  (Anders L/Jonas) 

Jan snakkede om at i hver afdeling bliver der sat en storskærm op hvor vi kan lave noget reklame 

for sommerfesten. 

Vi vil forsøge at skaffe en masse præmier som kan udloddes i de forskellige konkurrencer. 

- Cruise med DFDS (Søren Norge) 

- Helikoptertur (Jan A) 

- OK / Shell 

- Volvo – evt. vind en bil i en uge gratis. 

- Nordania Leasing   

- Tøj (evt. Sport & Profil) 

- Plantorama – evt. gavekort 

- Evt. en pokal??  

 

En del af forslagene går igennem Tommy. (Anders og Boris presser ham) 

Det blev aftalt at vi holder dialogen kørende på Facebook og når vi ved næste møde har vi 

grovplanen på plads.  Der skal ved næste møde udarbejdes et budget som skal gå via Jan til 

godkendelse. 

Jan kom med det forslag at for at hæve deltagelsen kunne firmaet donere et beløb pr deltagende 

person til personaleforeningskassen – dette arbejder vi videre på. 

Næste møde:  
07/08-17 

 

Således opfattet – referent:  Anders Lawaetz 

 


