Møllebanden
Stiftelsesdato: 1. Februar 2007

Referat af Møllebandens generalforsamling
Torsdag, den 09.februar 2017

Sted: Remisen, Brande kl.16:30
Deltagere: 86 tilmeldte

Dagsordenen jf.vedtægterne:
1.Valg af dirigent
2.Valg af stemmetællere
3.Fremlæggelse af Formandens beretning (v.formand Henrik Dalgaard Jensen)
4.Fremæggelse af KPI’er (v.næstformand Taus Wind-Larsen)
5.Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab (v.kasserer Heidi Ann Povlsen)
6.Femlæggelse og godkendelse af budget 2017 samt fastlæggelse af kontigent
7.Valg til bestyrelsen og suppleanter 2017/2018
8.Valg af revisor
9.Eventuelt
10.Meddelelse af valgresultat
Referat af generalforsamling:
Formand Henrik Dalgaard Jensen 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.
I forbindelse med Møllebandens 10 års jubilæum den 01.februar 2017, tog Lars os en tur tilbage i
tiden, og viste faktura fra de første Møllebandens events samt agenda fra den stiftende
generalforsamling. Det var sjovt at se den udvikling der er sket på 10 år.
Generalforsamlingen foregik på dansk.
Ad 2:
3 stemmetællere meldte sig frivilligt og blev af forsamlingen godkendt.
Ad 3:
Formandens beretning ved formand Henrik Dalgaard Jensen
- Hovedpunkter fra året der er gået
- Bestyrelsen
- Medlemsstatus
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-

Samarbejdet med Siemens Management
Møllebandens hjemmeside – opdatering på forbedringer
ð Se formandens beretning

Kommentar fra forsamlingen:
- Hvorfor kan man kun tage afsted på en forlænget weekend ? – når det nu er op til den enkelte
afdelingsleder at bestemme om man kan få fri.
Bestyrelsen har drøftet denne med Siemens Management, som oprindelig ønskede, at events
kun blev afviklet udenfor arbejdstiden, Men efter en god dialog med Siemens Management kom vi
frem til en fælles forståelse og en lempligere håndtering af udlandsrejser.
Ad 4:
Gennemgang af KPI – værdier i Møllebanden ved næstformand Taus Wind-Larsen
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 2016: 3065 medlemmer
Antal events 2016: 168
Antal event makers 2016: 136
Kommentar fra forsamlingen:
- KPI bruger man til at vurdere hvor godt det går med at nå ens mål. Hvad er jeres mål ?
Vi har ikke nogen mål med vores KPI tal vi fremviser ved generalforsamlingen, Men vi bruger
dem i forbindelse med vores møder med Siemens Management.
Ad 5:
Kasserer Heidi Ann Povlsen var syg, og årsregnskabet blev istedet fremlagt af formand Henrik
Dalgaard Jensen og næstformand Taus Wind-Larsen:
Årsresultatet viste et overskud på kr. 484.973.
En del af overskuddet skyldes bl.a den medlemsoprydning vi havde i gangsat i foråret 2016, grundet
de manglende medlemsindtægter fra 2015.
Vi havde i 2015 ikke fået de budgetterede medlemsindtægter.
Kommentar fra forsamlingen:
- Er det muligt at fremlægge regnskabet mere deltaljeret ?
Det har bestyrelsen noteret.
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-

Hvorfor er administrations omkostninger højere i 2016 samlignet med 2015?
Bl.a fordi vores SLA aftale og hosting aftale med vores IT-udbyder først trådte i kraft februar
2016.

-

Der var et ønske om at regnskabet blev fremsendt til de tilmeldte medlemmer forud for
generalforsamlingen.
Bestyrelsen tager ideen med til overvejelse.

-

Der var desuden et ønske om, at power point præsentationen blev fremsendt til de tilmeldte
medlemmer forud for generalforsamlingen.
Bestyrelsen tager ideen med til overvejelse.

Hvis man ønsker, at et eksemplar af Møllebandens årsregnskab kan man rekvirere dette hos
Møllebandens administration på moellebanden.energy@siemens.com
Irene Jespersen er udpeget som revisor for Siemens.
Tina Byskov er udpeget som revisor af Møllebandens medlemmer.
Både Irene, Tina og Møllebandens bestyrelse har godkendt regnskabet.
Årsregnskabet blev godkendt af de fremmødte.
Ad 6:
Budget 2017 blev fremlagt af Henrik Dalgaard Jensen og Taus Wind-Larsen.
Kommentarer fra forsamlingen:

-

Hvad hvis Siemens stopper deres tilskud til Møllebanden i forbindelse med Gamesa eller lign.?
Vi har fået tilsagn om tilskud fra Siemens i 2017, Bestyrelsen er ikke bekendt med andet.

-

Der var et ønske om et mere detaljeret budget.
Bestyrelsen tager ideen med til overvejelse.

-

Vil udgiften til kontorhold stige ?
Vi undersøgte dette i forbindelse med planlægning af budgettet for 2017, og fik besked om at
beløbene måske ville ændre sig lidt.

Budgettet blev herefter godkendt.
Kontigent blev foreslået og vedtaget uændret kr.35 pr.måned.
Ad 7:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Dirigenten orienterede om valget, og informerede om, at 1 bestyrelsesmedlem; Michelle Lynnerup
ønskede genvalg,
Bestyrelsen fortalte ganske kort om arbejdet i bestyrelsen.
6 medlemmer meldte sig:
· Allan Bilberg
· Lone Jakobsen
Møllebanden

3/5

Møllebanden
Stiftelsesdato: 1. Februar 2007

·
·
·
·

Michelle Lynnerup
Nicolas Le Tallec
Tabea Schadwinkel
Xenia Laustén

Retningslinier for valget blev gennemgået og de opstillede kandidater præsenterede kort sig selv.
Stemmesedler blev uddelt og efterfølgende indsamlet. Afstemningen var anonym.
Ad 8:
Valg af revisor.
Siemens Wind Power har udpeget revisor Irene Jespersen.
Møllebanden kan vælge en intern revisor, såfremt dette ønskes eller vurderes nødvendigt.
Forsamlingen valgte Tina Byskov som Møllebandens interne revisor.
Ad 9:
Eventuelt.
Kommentarer fra forsamlingen:
-

Hvorfor bliver egenbetalingen først trukket 3 dage før event dato når bestyrelsen har været nødt
til at lukke 1 og 2.kvartal ?
Det gør vi bl.a pga deltagerlisten som hele tiden ændres op til event dato, vi har mange
medlemmer som ønsker at overdrage deres billet til et andet medlem. Det vil desuden kræve en
ny enhancement og opsætning på hjemmesiden.
Vi har i 2016 haft 5-6 events hvor vi har været nødt til at trække egenbetalingen efter sidste
tilmeldingsfrist fordi der var tale om forudbetaling af eventet. Men det giver en masse ekstra
arbejde for event maker i forbindelse med manuel opdatering af deltagerlisten når folk ønsker, at
overdrage en billet til et andet medlem.

-

Er det ikke korrekt at vi medlemmer nogle gange har betalt et despoitum for nogle events ?
Jo, skituren skulle medlemmerne betale et depositum ved tilmelding, men det giver en masse
ekstra arbejde for administrationen i forbindelse med dobbelt bogføring samt ændringer til
deltagerlisten.

Ikke flere ønskede ordet.
Ad 10:
Følgende blev valgt til bestyrelsen 2017:
·
·
·

Allan Bilberg – 58 stemmer
Xenia Laustén – 50 stemmer
Tabea Schadwinkel – 39 stemmer

Følgende blev valgt som suppleanter 2017:
·
·

Michelle Lynnerup – 26 stemmer
Nicolas Le Tallec – 19 stemmer

Dirigenten takkede for god ro og orden.
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Generalforsamlingen blev herefter erklæret som afsluttet.
Herefter var der udlodning af en masse fine præmier.
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