
 Personaleforening for medarbejdere ved Alex Andersen, Ølund A/S 

 

PERSONALEFORENINGEN I ALEX ANDERSEN, ØLUND A/S OKTOBER 2016 

Vedtægter jf. stiftende generalforsamling d. 8/10-2016 

 

§ 1: Foreningens navn 

”Personaleforening i Alex Andersen, Ølund A/S 

 

§ 2: Foreningens formål 

Forvaltning af gavekasse samt at samle ansatte ved Alex Andersen, Ølund til kulturelle, 

sociale og underholdende arrangementer for at bidrage til et godt sammenhold i 

virksomheden. 

 

§ 3:  Bestyrelsen 

Foreningen ledes af 7 valgte medlemmer + 2 suppleanter.  

Sammensætning af bestyrelse:  Der vælges en formand, sekretær samt 3 

afdelingsrepræsentanter for hver afdeling af landet.  

Der skal som minimum være 1 person fra hver landsdel repræsenteret i bestyrelsen 

(Odense, Tilst, Greve). 

Rollen som kasserer varetages af en udvalgt bogholder i virksomheden. 

De 7 medlemmer samt 2 suppleanter vælges på den årlige generalforsamling. 

Suppleanter indkaldes til møder ved frafald fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 4:  Generalforsamling 

A. Ordinær generalforsamling 

1. Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 

afholdes én gang årligt i oktober måned. Der indkaldes til ordinær generalforsamling 

ved opslag på lokalt intranet, plakater samt udsendelse af nyhedsbrev som sendes 

rundt med lønsedler.  

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden 

afholdelse. 

Generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel og har følgende 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 

7. Eventuelt 

 

2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte 

medlemmer. 
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3. Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal. 

4. Valg på ulige år: Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer 

Valg på lige år:  Tre bestyrelsesmedlemmer 

Suppleanter vælges for et år af gangen og er således på valg hvert år. 

 

B.  Ekstraordinær generalforsamling 

 

1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling forgår med samme varsel som ved 

ordinær generalforsamling.  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af 

bestyrelsen, når denne anser dette for nødvendigt eller når mindst 10 % af 

medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. 

2. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det/de forslag der har 

foranlediget indkaldelsen. 

§ 5: Kontingent 

A. Som ansat ved Alex Andersen, Ølund A/S er der tvunget medlemskab af 

personaleforeningen.  

Funktionærer :  20 kr./md 

Timelønsansatte :  10 kr./14 dg   

 

 

§ 6: Regler for udbetaling fra gavekassen 

A. Se Tillæg for vedtægter 1 

 

 


