Møllebanden
Stiftelsesdato: 1. Februar 2007

Referat af Møllebandens generalforsamling
Torsdag, den 05.februar 2015

Sted: Remisen, Brande kl.16:30
Deltagere: 90 tilmeldte

Dagsordenen jf.vedtægterne:
1.Valf af dirigent
2.Valg af stemmetællere
3.Fremlæggelse af Formandens beretning (v.formand Dorthe Dyreholt)
4.Fremæggelse af KPI’er
5.Hjemmeside
6.Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab (v.kasserer Lasse Uldum Nielsen)
7.Indkomne forslag
8.Femlæggelse og godkendelse af budget 2015 samt fastlæggelse af kontigent
9.Valg til bestyrelsen og suppleanter 2015/2016
10.Valg af revisor
11.Eventuelt
12.Meddelelse af valgresultat
Referat af generalforsamling:
Næstformand Trine Worm Nissen bød velkommen til Møllebandens årlige generalforsamling.
Ad 1:
Lars Rahbek blev efter bestyrelsens forslag valgt som dirigent.
Lars takkede for valget igen, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og
beslutningsdygtig.
Genealforsamlingen foregik på dansk. Der var engageret en ekstern tolk, men ingen ønskede
oversættelse.
Ad 2:
3 stemmetællere meldte sig frivilligt og blev af forsamlingen godkendt.
Ad 3:
- Formandens beretning ved formand Dorthe Dyreholt
- Hovedpunkter fra bestyrelsen 2014
- Hovedpunkter fra året der er gået
- Status administrationen
- Opfølgning på Møllebandens regler og vedtægter
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-

Markedsføring i samarbejde med Siemens
Nyheder hjemmesiden
è Se tillæg

Ad 4:
Gennemgang af KPI – værdier i Møllebanden ved næstformand Trine Worm Nissen
Hvilken værdi bidrager Møllebanden til SWP ansatte / medlemmer?
· Integration af udenlandske medarbejdere
· Mulighed for nye venskaber
· Mulighed for, at møde kolleger uden for kontor og arbejdstid
· Inddrage din partner og børn til familievents
· Tilbyde spændende og alternative muligheder udenfor kontoret
· Et fællesskab som mange taler om i det daglige
Hvilken værdi bidrager Møllebanden til SWP som virksomhed?
· Medarbejdertilfredsstillelse
· Unik branding af Siemens Wind Power
· Lave omkostninger, høje værdier fordi Møllebanden er baseret på frivilligt arbejde
· Salgsargument for potentielle nye medarbejdere
Medlemsstatus 2014: 3137 medlemmer
Antal events 2014: 210 events
Antal event makers 2014: 166
Kommentar fra forsamlingen:
Ros til den nye hjemmeside, Ansøgningsprocessen er kortere og mere ukompliceret.
Konstatering. Der er en stigning i familie events, men det afspejler det som event maker laver.
Ad 5:
Formand Dorthe Dyreholt gennemgik nogle af de nyheder fra hjemmesiden.
Hvad skal du gøre hvis du får et nyt betaingskort?
Hvordan sletter du sig selv fra venteliste?
Er din partner også Siemens ansat og medlem af Møllebanden?
Kommentarer fra forsamlingen:
Når et medlem har tilmeldt sin partner som også er medlem af Møllebanden, så kan partneren ikke se
de events på sin egen event liste. Men bestyrelsen er opmærksom på denne mangel og det er
bestyrelsens ønske, at fejl udbedres.
Vil det være muligt at gemme kortoplysninger ?
- Bestyrelsen tager ideen med til overvejelse og undersøger nærmere.
Der blev spurgt til hvornår event maker får resultatet af event evaluering fra netop deres event.
- Bestyrelsen ønsker at implementere feedback til event maker, men denne ændring er endnu ikke
defineret og godkendt.
Ad 6:
Kasserer Lasse Uldum Nielsen fremlagde årsregnskabet:
Peggy Sørensen er udpeget som revisor for Siemens.
Både Peggy og Møllebandens bestyrelse har godkendt regnskabet.
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Årsregnskabet

blev

godkendt.

Ad 7:
1: Familiemedlemsskab
Mulighed for at vælge mellem at være single medlem eller hele familien som medlem. Single medlem
kan ikke tilmelde partner / Familie medlem medbringer partner til samme pris som andre medlemmer.
Uanset om partner er ansat ved Siemens eller ej. (ikke alle firmaer har personaleforeninger) Familie
medlem betaler dobbelt kontingent ift single medlem. Par hvor begge er ansat hos Siemens får også
Familie medlemsskab. Hvis partner ikke er ansat ved Siemens kan denne ikke deltage i events alene.
Forslaget blev fremlagt af Michelle Lynnerup.
Forslaget blev forkastet med flertal ved håndsoprækning.
2: Substitut for partner
Mulighed for ved UDVALGTE FAMILIE EVENTS at tage en anden voksen med ISTEDET FOR
partner, såfremt denne er forhindret i at deltage.
Er man tilmeldt Møllebanden uden partner, kan man ikke tage en med. Hvis begge er medlem af
Møllebanden, skal den ene være forhindret for at den anden kan tage en hjælper med.
Forslaget blev fremlagt af Michelle Lynnerup.
Forslaget blev forkastet med flertal ved håndsoprækning.
3: Børnebørn
Få lov til at tage børnebørn med til event da der er mange event vi lidt oppe i årene som er så heldige
at have børnebørn ikke kan deltage i da det kun er for egne børn der kan deltage i så som biograf
turer, Lalandia, rosa fra roladegade og cirkus bare for at nævne nogle det kunne jeg godt tænke mig
at tage mine børnebørn med til man kunne sætte max 2 børn per event måske vi betaler da på lige fod
alle
Forslaget blev sendt ind af Mary Jette Nielsen.
Forslaget blev forkastet med flertal ved håndsoprækning.
4: Venteliste
Når der opstår venteliste til et event jeg vil foreslå ventelisten bliver prioriteret efter først til mølle
princippet, efter hvad jeg har forstået er det ikke tilfældet i dag.
Forslaget blev sendt ind af Christian Moesgaard
Forslaget blev vedtaget med flertal ved håndsoprækning.
5: Webshop udvalg - Michael Boxall
Jeg kunne godt tænke mig der bliver gjort mulige at de personer der er godt bygget XXXL-XXXXL os
har mulighed for at købe tøj i Web shoppen med rabat det kan man ikke som det er lige pt anden man
betaler fuld pris
Forslaget blev sendt ind af Michael Boxall
Forslaget blev vedtaget med flertal ved håndsoprækning.
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6: Firmaidræt
Dette forslag blev trukket tilbage.
Ad 8:
Budget 2015 blev fremlagt.
Kommentarer fra forsamlingen:
Det blev konstateret at generalforsamlingen i år var budgetteret til cirka 3 gange så meget i forhold til
året før.
Dette skyldes, at bestyrelsen har valgt at bruge flere penge på underholdiningen og maden.
Derudover er det kun et budget og ikke den endelige udgift, fordi der er færre tilmeldte end
budgetteret.
Det var et ønske om, at budget for events blev udspecificeret på flg. poster;
·
·
·

Medlems events
Medlem/partner events
Familie events

Bestyrelsen tager ideen med til overvejelse.
Budgettet blev herefter godkendt.
Kontigent blev foreslået og vedtaget uændret kr.35 pr.måned.
Ad 9:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Dirigenten orienterede om valget, og informerede om, at de 3 bestyrelsesmedlemmer på valg ikke
ønskede genvalg.
5 medlemmer meldte sig:
· Joseph E. Berg
· Lone Elisabet Holm
· Anders Peder Marinus Fenger
· Henrik Dalgaard Jensen
· Allan Skjærbæk
Retningslinier for valget blev gennemgået og de opstillede kandidater præsenterede kort sig selv.
Lone Elisabet Holm var ikke fysisk tilstede grundet Siemens arbejde. Hun blev præsenteret via en
power point.
Stemmesedler blev uddelt og efterfølgende indsamlet. Afstemningen var anonym.
Ad 10:
Valg af revisor.
Siemens Wind Power har udpeget revisor Peggy Sørensen.
Møllebanden kan vælge en intern revisor, såfremt dette ønskes eller vurderes nødvendigt.
Der var ingen ønsker om intern revision.
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Ad 11:
Eventuelt.
Kommentar fra forsamlingen:
Medlemmer som arbejder på aftenhold kan ikke deltage i generalforsamlingen. Kunne man
afvikle det i weekenden?
Svar fra bestyrelsen: Svært at sikre så alle kan deltage. Tidspunkt valgt udfra flest mulige kan deltage.
Bestyrelsen tror på en lavere deltagelse hvis generalforsamlingen gennemføres i weekenden.
Når folk fra produktionen får fri fra arbekde oplever de, at events allerede er udsolgte inden de
når hjem.
Hvor hurtigt bliver et event udsolgt?
Svar fra bestyrelsen: Man afventer statistik og bestyrelsen vil herefter vurdere evt. tiltag.
Bliver events sat online på bestemte tidspunkter?
Dirigenten konstaterede, at events blev sat online både i arbejdstiden, om aftenen og i weekenden.
Hvad er bestyrelsens holdning til events som gentager sig i forskellige byer, eks. Min søsters
børn (Ikast og Herning) ?
Svar fra bestyrelsen: Det er ikke op til bestyrelsen at bestemme hvor events afvikles, det er ene og
alene event makers.
Bestyrelsen/admin. Ved ikke på forhånd hvilke events der bliver ansøgt om, de bliver behandlet i den
rækkefølge de kommer ind.
Det blev ligeledes bemærket at det ikke er muligt, at flytte ens tilmelding fra eks. Min søsters børn i
Ikast til Min søsters børn i Herning.
Et køb i Møllebanden er bindende, og selvom tilmelding for deadline endnu ikke er opnået og event
maker kun hæfter for det antal billetter der er solgt ved tilmeldingsfristen, så vil disse ændringer
medføre en del administrations arbejde og herved flere administations omkostninger.
Det blev foreslået at man kunne modtage en sms når der kommer et nyt event online.
Svar fra bestyrelsen: Bestyrelsen kunne oplyse, at de i forbindelse med udarbejdelsen af den nye
hjemmesiden indhentede et sådan tilbud på en SMS service.
Prisen på denne service løb op i kr.150.000-200.000 pr. år, hvorfor man ikke har valgt denne løsning.
Bestyrelsen tager ideen med til overvejelse og undersøger nærmere.
Der var et ønske om ikke at planlægge events omkring datoen for Møllebandens sommerfest.
Det blev noteret af Admin.
Har vi et max. På hvad et event må koste?
Svar fra bestyrelsen: Nej, men der er begrænsning på tilskud.
Forslag til en mentor ordning hvor erfarne event maker hjælper nye event maker igang.
Kommentar fra bestyrelsen: Der har tidligere været afviklet event maker workshops netop for, at klæde
potentielle event maker på til opgaven.
Møllebanden har tidligere haft nogle event grupper men de eksisterer ikke længere.
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Der var en generel positiv debat omkring løst og fast, og stemningen var god.
Ikke flere ønskede ordet.
Ad 12:
Følgende blev valgt til bestyrelsen 2015:
·
·
·

Joseph E. Berg – 68 stemmer
Lone Elisabet Holm – 67 stemmer
Anders Peder Marinus Fenger – 42 stemmer

Følgende blev valgt som suppleanter 2015:
·
·

Henrik Dalgaard Jensen – 35 stemmer
Allan Skjærbæk – 18 stemmer

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev herefter erklæret som afsluttet.
Herefter var der en lækker 3 retters menu fra Zink & Munday, efterfulgt af underholding med Arne
Nielsson.
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