
Mødereferat

Generalforsamlingen 27.02.14

Remisen, Brande

Sted: Remisen, kl. 16.30

75 var tilmeldte. 5 udeblev

Generalforsamlingen 2014 i Møllebanden – Dagsorden jf. vedtægterne

16.30 Velkomst
16.35 Valg af ordstyrer + 3 stemmetællere
16:40 Årsrapport ved formanden
17.00 Møllebanden KPI’er ved næstformanden
17.15 Hjemmesiden
17.30 Årsregnskabet for 2013
17.40 Indkomne forslag
18.00 Budget 2014 og og månedlig kontingent
18.10 Valg 2014
18.40 Valg af revisor
18.45 A.o.b.
19.00 Middag
19.55 Resultatet af valget 2014
20.00 Underholdning

Referat af generalforsamlingen:

Generalforsamlingen blev afholdt på dansk og venlig oversat af medlem Xenia Laustén

Opstart af generalforsamlingen

- Bestyrelsen pegede på Lars Rahbæk som dirigent. Lars og forsamlingen accepterede
valget.

- Lars starter med at spørge om generalforsamlingen accepteres jf. vedtægterne? Ja
- Valg af stemmetællere: Allan Bilberg, Gitte og Heidi Povlsen

Årsrapport

- Formandens beretning ved formanden Dorthe Dyreholt Kristensen
- Hovedpunkter fra bestyrelsen gennem 2013
- Hovedpunkter fra året der er gået



- Konstitueringen af bestyrelsen
- Nyt Møllebanden logo
- Administration
- Ny hjemmeside
- Godkendte forslag 2013 – opdatering
- Event maker synlighed på at events
- Møllebanden sportstøj web shop

Se tillæg

Værdier i MB ved næstformanden Jonas Kramer

Se tillæg
- Spg. Er bestyrelsen tilfredse med antallet af fremmødte til aftenens generalforsamling?

o Både og. Bestyrelsen har forsøgt at markedsføre aftenen også ud fra de svar der
kom ind fra sidste års spørgeskemaer på generalforsamlingen, men modtager
gerne forslag til forbedringer.

o En gæst mener der skal mere markedsføring til.
o Trine W. nissen: Vi er i Jylland – hvis folk er utilfredse, så må de selv gøre noget.

At de ikke møder op, behøver ikke være negativt.
o En gæst mener der er mange der ikke ved hvad en generalforsamling er.
o Anja Norm: Langt de fleste ved hvad en generalforsamling er, der er bare for

mange af dem i denne uge!

Regnskab ved Olav Langdahl

 Se tillæg
- Alle betalinger og transaktioner er foregået I forhold til SWP procedurer og nogle

vedtagne afvigelser.
- Årsregnskabet er revideret af Peggy Sørensen, som er udpeget SWP management.
- Årsregnskabet er godkendt af Møllebanden’s bestyrelse
- Kontant balancen – ingen periodiseringsposter, ingen aktiver og ingen gæld

- Spg. Anja Norn: Snurretoppen, var det ikke penge der skulle sættes til side?
DDK: Der forelægger intet på skrift

- Regnskabet godkendes af forsamlingen

Indkomne forslag:

Peder Fenger:

- På grund af den ulighed der er omkring tilmeldingsmuligheder til arrangementer mellem
BLUE COLOR og WHITE COLOR stilles følgende til forslag med virkning fra 1. april
2014.
Pr. 1. april 2014 vil alle fremtidige events kun blive gjort tilmeldings-aktive en gang om



ugen og dette enten fredag kl. 16.30 eller lørdag formiddag kl. 10.00.
Dermed har alle uanset status som BLUE COLOR eller WHITE COLOR lige mulighed
for at tilmelde sig foreningens arrangementer.
Som det er nu har ansatte med arbejde ved en PC´er i dagligdagen den fordel, at events
kan opdages med det samme de gøres aktive, hvilket giver den fordel, at man har
muligheden for at tilmelde sig med det samme. Denne mulighed har f.eks. produktions-
medarbejdere ikke, da de ikke har adgang til computer før de kommer hjem fra arbejde.
Det er op til den nye bestyrelse at beslutte om det skal være nævnte fredag eller lørdag.

- Forslaget handler konkret kun om hvorvidt alle skal have samme mulighed for tilmelding.

At events fremadrettet kun gøres tilmeldings-aktive fredag kl. 16.30 eller lørdag

formiddag kl. 10.00. Og den nye bestyrelse beslutter herefter hvilket tidspunkt af

nævnte, man vil benytte sig af.
o Spg. og kommentarer til forslag: Vil man så kunne se de events der kommer

online fredag på hjemmesiden i forvejen?
o Må man som white collar melde sig til i arbejdstiden? Blue collar må ikke!
o White collar har heller ikke altid mulighed for at være klar ved tasterne på et

givent tidspunkt for at kunne melde sig til et event.
o Event maker kan ikke altid holde på billetterne i længere tid, skal man huske på,

hvis et event skal vente i flere dage med at komme online.
o Kan man have lodtrækning på populære events?
o Der skal reklameres for populære events
o Forslag: Der åbnes for tilmelding hver dag kl. 17
o Afstemning af Peder forslag: afslået af forsamlingen

Forslag ved Heidi Povlsen:

- At reglerne bliver ændret sådan at man ikke kun må tage i en partner med, men at man

må tage en gæst med. På denne måde bliver det fair overfor dem som ikke har en fast

partner – dvs. at skilte, ugifte og singler også må have en med, så de stadig kan deltage

i fællesskabet.
- Ifølge Møllebandens bestyrelse og Siemens ledelse – ønsker de at medlemmer skal

samles i fritiden og lære hinanden at kende og i visse tilfælde deres nærmeste. Men de

nærmeste er ikke i alle tilfælde en partner. Så i nogle fravælger simplethen at deltage,

fordi de ikke vil komme alene, mens andre kollegaer har deres partner med.

o Spg. og kommentarer til forslag: En personaleforening er for inderkredsen i en

virksomhed

o Udlændinge har ikke familie her og vil derfor gerne kunne invitere en ven med i
stedet.

o Kan man få lov til at bytte en partnerbillet til en anden gæst?



o Ærgerligt at børnebørn ikke kan få lov til at komme med ud over juletogtur til
Tivoli

o Carsten Ejsing: MB er til for at styrke sammenholdet mellem kollegaer
o Det bliver svært at styre, hvis der kan åbnes for andre
o Anders B. Petersen: Hvis et par, hvor de begge arbejder på SWP, hver kan tage

en ven med til et og samme event, så er fx 50 billetter til en koncert hurtigt væk
og ikke mange vil være fra SWP.

o Vi er 3019 medlemmer – vi har brug for klare retningslinjer, men vedtægterne
kan godt rumme en evt. ændring.

o Bestyrelsen tager ideen med til overvejelse.
o Forsamlingen nedstemmer forslaget.

Budget det kommende år

- Budgettet godkendes af forsamlingen
- Spg. til MB’s indslag til julefrokosten og dermed et budget på 100.000 kr. ’Er der

sikkerhed for, at vi får flere medlemmer pga. et event til julefrokosten?
o Nej, det er der ikke, men et godt signal til management om, at vi bakker dem op.

- Revisor: Nogen i forsamlingen der vil stille op til denne post?
o Nej. Den SWP udvalgte fortsætter derfor som hidtil.

Valg til bestyrelsen

Dirigenten orienterede om valget, om de ledige pladser i bestyrelsen og spurgte de enkelte
medlemmer der var på valg, om de ønskede genopstilling. Kun Dorthe D. Kristensen ønskede
genvalg.

Lars forklarede også hvordan Tinas plads, der nu er blevet ledigt før tid, fyldes ud af den der
bliver valgt ind som 1. suppleant.

Bestyrelsen Feb 2013:

Kim Nybo Nielsen

Anja Norn Ernst

Jonas Bernt Kramer

Dorthe Dyreholt Kristensen

Allan Spicker

Thomas Aarhus

Tina Egedal

Suppleanter



1. – Olav Langdahl

2. – Anders Peder Fenger

3. – Anders Bay Pedersen

4. – Benjamin Kjærsgaard

Bestyrelsen nu

Olav Langdahl

Anders Peder Fenger

Jonas Bernt Kramer

Dorthe Dyreholt Kristensen

Allan Spicker

Thomas Aarhus

Ledig

Suppleanter

1. – Anders Bay Pedersen

2. – Benjamin Kjærsgaard

Kandidater til bestyrelsen

1. Dorthe Dyreholt Kristensen

2.  Lars Roi Hansen

3.  Dong Weizhi

4.  Anders Bay Petersen

5.  Trine Worm Nissen

6.  Lasse Uldum Nielsen

Resultatet af valget 2014

1. 58 stemmer – Lars Roi Hansen

2.  54 Stemmer - Dong Weizhi



3.  53 stemmer – Dorthe Dyreholt Kristensen

4.  49 Stemmer – Lasse Uldum Nielsen

5.  1. Suppleant - 32 stemmer – Trine Worm Nissen (Træder direkte ind i bestyrelsen,
overtager den ledige plads fra Tina Egedal, og er på valg i 2015 igen)

6.  2. Suppleant – 30 stemmer – Anders Bay Petersen

Generelle spørgsmål:

- Anja Norn: Mange events bliver aflyst, hvad har bestyrelsen tænkt at gøre ved det?
o Thomas Aa.: Vi skal være brede, ting skal prøves af.
o Vi prøver at tjekke af om der er events der kolliderer for meget på samme dato
o Vi skal prøve at facilitere det frivillige arbejde

- Kan man få lavet en database med firmakontakter?
o Erhvervsklubber: billetter til reduceret pris

 Bestyrelsen tager ideen med til overvejelse
- Bliver der nogensinde købt noget forud?

o Som udgangspunkt ikke, da vi ikke vil hæfte for noget vi ikke ved om vi får solgt.
- Festudvalget: Kan vi få flere penge til sommerfesten?
- Virker som en tilfældighed at nye lærer at Mb at kende. Vi er alle ambassadører for

foreningen.
- Er der en event maker der skal have hjælp, så vil Peder Fenger gerne tilbyde sin hjælp.
- Kan det solgte IT udstyr vi får penge for, sættes op i produktionen i stedet, så der nemt

kan tilgås MB’s hjemmeside? Det vurderes, at det ikke giver det ønskede resultatet.
- Det giver en tryghed, at det virker som til, at bestyrelsen er professionel og har styr på

tingene.
- Kan vi få DIKTA til at oversætte på hjemmesiden?

o Ideen tages med til overvejelse.

Efter generalforsamlingen var der buffet og underholdning med Henrik Bruhn, som afholdt bingo
med gaver givet af vore mange sponsorer.


