
Referat af møde i personaleforeningen 
den 08/01-2018 

Til stede 
Jonas Jensen 

Anders Bisgaard Madsen  

Anders Lawaetz 

Alex Parslev 

Thomas Nielsen 

Maja Aagaard 

Afbud: 
Lars Sørensen 

 

Dagsorden 

 

1. Gavekasse 

• Budgettet blev gennemgået. Saldo pr. 31/12-17 var -48.000 kr. 

• Vi blev enige om at det går den rette vej – dog er der langt endnu før vi har 

fået den negative saldo vendt.  Vi laver en lille oplysning i forbindelse med det 

kommende nyhedsbrev. 

• Der blev talt lidt om at nogle personer mangler at få udbetalt gratiale ved 30 

års fødselsdag. Dette følger vi lige op på ved bogholderiet. Det er muligvis 

sket en misforståelse – personaleforeningen giver gave til alle der har rund 

fødselsdag. 

• Der blev også drøftet anciennitet i forbindelse med jubilæum. Vi forhører os 

ved Jens hvordan regler pt. Er sammensat.   Dog var holdningen ganske klar. 

Gratiale udbetales kun til ansatte med mere end – 10 års uafbrudt ansættelse 

i AAØ.  

2. Kommende aktiviteter 

▪ GOCART ARRANGEMENT - ÅRHUS 

▪ Dato: Uge 10 – 10/03-18  Racehall – Århus 

▪ Hovedansvarlig: Jonas.  

▪ Anders laver info til næste nyhedsbrev. 

▪ Racehall råder over ca. 34 gocarts.  Der anbefales at man er mellem 2-3 

mand pr. Gocart. Der kører i ca. 1 time totalt 

▪ Efter kørsel er der mad + drikke 

▪ Et forventet budget ligger mellem 400 og 500 kr/pr mand. Hertil kommer 

transporten til Århus. 



   

 

 

▪ Bakken + Cirkusrevy 

▪ Dato:  01/09-2018 

▪ Hovedansvarlig: Alex 

▪ Afhængigt at antal tilmeldte – vil vi forsøge at leje en bus som samler folk op 

i Århus, Odense inden den kører videre til København. 

▪ I pakken vil der være adgang til Bakken samt billet til Cirkus Revyen. Da der 

er rigeligt med madboder på bakken, tænker vi at det er op til folk selv at stå 

for dette. 

▪ Forventet budget:  5-700 kr. inklusive transport. 

▪ Vi laver en infoskrivelse efter endt arrangement i Århus. 

3.  Sommerfest 2018 

▪ Planlægning af sommerfest 2018 er udskudt på ubestemt tid grundet – 

opførelse af ny terminal. Jonas har talt med Ib/Jan vedr. et arrangement 

hvor den nye terminal evt. skal indvies. 

4. Generalforsamling 

▪ Der indkaldes til generalforsamling mandag d. 19/03-2018 

• Følgende personer er på valg: Jonas, Thomas Nielsen samt Anders 

Madsen. Alle ønsker genvalg. 

• Indkaldelse til generalforsamling skal varsles senest 3 uger før 

afholdelse. Anders undersøger hvornår nyhedsbrev skal sendes ud 

for at kunne opfylde dette krav. 

• Forslag til ændring af vedtægter: Bestyrelsen ønsker at forøge 

antallet af medlemmer fra nuværende 5 personer til 7 personer. 

Maja og Lars Sørensen ønsker at indtræde på lige vilkår som resten 

af bestyrelsen. Jonas og Alex finder begge nye egnede suppleanter 

fra deres respektive afdelinger. 

• Bilag 1 – Varsling af generalforsamling fremsendes i med lønkørsel i 

Marts. 

 

   

3. Næste møde  

19. marts 2018 kl. 1700 – AAØ - Holkebjergvej 54. Odense i forbindelse med 

afholdelse af generalforsamling. 

 

Således opfattet - Anders 



 

 

 

 

Bilag 1:  

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

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

vedtægterne §4, mandag d. 19/03-2018 kl. 1700 i kantinen på Holkebjergvej 54,5250 

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  

 

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

fra nuværende 5 personer til 7 personer. 

 

6. Valg til bestyrelse samt valg af suppleanter 

 

o På valg er:  

▪ Bestyrelsesmedlem/Formand Jonas Jensen, valgt 2016, genopstiller 

▪ Bestyrelsesmedlem Thomas Nielsen, valgt 2016, genopstiller 

▪ Bestyrelsesmedlem Anders Madsen, Valgt 2016, genopstiller 

 

7. Eventuelt 

 

mailto:pf@alex-andersen.dk


Venlig Hilsen 

Bestyrelsen 


