
 
Generalforsamling i Personaleklubben 

 
 
Personaleklubbens medlemmer indkaldes til ordinær generalforsamling  
  

Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 17.00 
i Samlingssalen på Dagmarskolen 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere samt referent – Trine Testmann er valgt til 

dirigent, Ellen og Marianne til stemmetællere. 
 

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse – godkendt. 
 

3. Regnskab fremlægges til godkendelse – godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag – alle blev godkendt. 
• Bestyrelsen foreslår ændringer til klubbens vedtægter. Forslag fremgår 

af medsendte 
• Bestyrelsen foreslår: Såfremt de af bestyrelsen foreslåede ændringer 

af vedtægter vedtages, erstattes den resterende dagsorden med punkt 
6-11 i de nye vedtægter 

 
5. Fastsættelse af kontingent 

(Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 30 kr. pr. måned) – godkendt. 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
• Vælges for 1 år: Hanne Johl, Pia Schou, Sigrid Vig, Dorthe Jakobsen, Ul-

la Bøgeskov.  
• Vælges for 2 år: Lone Kaaber, Bodil Beske, Rene Skee, Susanne Golder-

mann 
 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 

• Suppleanter for 1 år: Jette Islin og Susan Kirkegaard 
 
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

(På valg er Morten Helenius Olsen som revisor (modtager genvalg) og Hanne Birgit-
te Lambert Olsen som suppleant) 
 



• 1 Revisor: Morten Helinus Olsen 
• 1 Revisorsuppleant: Mogens Nielsen 

 
9. Drøftelse af det kommende års aktiviteter 

• Dorthe gennemgik budget 
• Svømmekort? Vi ved ikke, hvor vi ender lige nu? - Nyt bliver sendt ud på 

hjemmesiden. 
• 150.000 fra kommunen blev drøftet – hvad gør vi hvis vi ikke får disse 

fremover? 2016 er vi lovet de 150.000,00. Hvis vi ikke får disse frem-
over, må vi skære i f.eks. julefrokost og sommerfest eller sætte kontin-
gent op. 

• Bestyrelsen forventer 1500 medlemmer i 2016. 
• Anja Jensen spørger - hvordan gør man, hvis man vil lave et arrangement 

– du skal skrive til personaleklubben som guider dig videre. 
• Alle medlemmer kan komme med forslag til arrangementer – skriv eller 

ring til bestyrelsen 
• Kano og kajak tur var en succes  
• Ros fra Lotte Ernst – dejlig brede og mange arrangementer. 
• Skal vi indkøbe kunst eller hvad ønsker I? Susanne Goldermann spørger? 

Pia Schou gennemgår, hvordan det er i dag. Lodtrækning er en god ide, 
ikke nødvendigt at de kommer op at hænge.  

• Kunst skal hænge flere steder  
• Drop udstillingerne. 
• Lav f.eks. lyskunst til julefrokosten 
• Intro til ny kunst kunne også være en mulighed 
• Kunstklubber - kunstbibliotek 
• Artmoney – opcomming kunstnere. 

10. evt. - Intet 
 

 
 

 
 

 


