Referat Generalforsamlingen
Møllebandens Generalforsamling blev afholdt tirsdag, den 28. februar 2018 på
Remisen, Brande.
Der var kun mødt 60 medlemmer frem, desværre modtog foreningen mange afbud på
selve dagen jfr. snevejret.

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jens Thomsen til dirigent og han blev valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for beslutningsdygtige og indkaldt med
korrekt varsel på foreningens hjemmeside.
Dagsordenen for aftenen blev gennemgået punkt for punkt, hvorefter
generalforsamlingen kunne starte.
Ad pkt. 2 – Valg af stemmetællere.
Leif V. Nebel, Dan Andersen og Ann Skydsgaard blev valgt til stemmetællere –
sidstnævnte blev udskiftet med Tommy Gaardsted Bilberg, idet hun stillede op til
bestyrelsesvalget.
Ad pkt. 3 – Fremlæggelse af Formandens beretning til godkendelse.
Formand Henrik Dalgaard Jensen orienterede om årets gang, arbejdsopgaverne i
bestyrelsen og ikke mindst en stor tak til alle vore samarbejdspartnere og trofaste
medlemmer, der tror på, at sammen er vi stadig stærke – også ind i 2018.
Formanden pointerede, at bestyrelsen arbejder frivilligt og på medlemmernes mandat,
derfor vil der også ind i 2018 blive besvaret mail efter vor normale arbejdstid;
bestyrelsen takker for opbakning og forståelse fra medlemmerne.

Billetkøb, hvor købt som beset fortsat gælder – simplificering af tilskudsregler mv. gør,
at foreningen fortsat kan opretholde bedre og flere events for billigere penge.
Et længe ønsket event – sammen med Siemens Gamesa vil gå i opfyldelse i 2018 –
nemlig en Familie Dag, dog er datoen fortsat en hemmelighed, men I vil høre nærmere,
så snart vi kender denne.
Under dette punkt blev Event-delen med oversigt på hhv. temaer og lokationer fremlagt
af Heidi Ann Povlsen og endnu engang opfordrer vi jer alle til at gå på hjemmesiden og
foretage afkrydsning af de emner, der interesser jer – på den måde får I enten én mail
eller sms, når et nyt event går online kl. 18.00. Det blev præciseret, at ikke engang den
ansvarlige Eventmager ved, hvilken ugedag eventet går online, alle har samme fair
chance for at købe en billet.
Hjemmesiden - den trænger til en sanering og et kærligt eftersyn, det arbejder vi videre
på ind i 2018 og vi modtager gerne gode ideer.
Ønskebrønd? Ja, det er ikke alle medlemmer, der har lyst til at kaste sig ud i Event
mager rollen og måske er der langt flere ønsker til events end vi ved af - så derfor
opfordrer formand og bestyrelse jer til at byde ind med ønsker til nye, skøre, sjove og
herlige events, så vil vi prøve at få dem ført ud i livet.
Foreningen tabte mange medlemmer i 2017 – helt nøjagtigt 610 medlemmer, hvoraf
halvdelen var baseret på årets opsigelser og en stor del af den anden halvdel opsagde
deres medlemsskab grundet for få interessante events? Så derfor igen: Ønskebrønd –
kom med ønskerne, så vi kan ramme de usete hjørner af fællesskabet og få nye,
anderledes oplevelser på banen.
Heldigvis ser vi også nye medlemmer og gen-indmeldelser, men 2018 vil blive brugt til
at stabilisere medlemstallet, så vi har midler og energi til store events til gavn for alle.
Sommerfesten 2017 kørte over scenen med hyggeligt samvær – der var lagt et stort
arbejde i dette event fra den gamle garde, så nu skal der arbejdshandsker, sommerhat
og briller til i 2018 – og du skal med!
Formanden berørte også 10 års Jubilæum i 2017, sammenlægning Siemens Gamesa
april måned med halvering af tilskud til foreningen gældende fra 1/10 2018, en hilsen og
mange tanker til Vingesuset/Aalborg, der også måtte vende budgettet, men nu starter vi
på en frisk - nye tider forude og vi er klar!
Beretningen er vedhæftet/PPP med noter.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Ad pkt. 4 – Fremlæggelse af regnskab v/Kassereren til godkendelse.
Kasserer Taus Wind-Larsen fremlagde regnskabet og det blev udleveret i papirform til
de fremmødte.
Der er overskud, men vi skal fortsat have mådehold. Vi agter ikke have midler til
”svømning” i for lang tid – dvs. forudbetalte events i et år frem, det har foreningen
prøvet tidligere og jo tættere vi kan komme et event før betaling skal falde des bedre.
Pengekassen er ikke smækket i, men alt med måde fremadrettet.
Regnskabet er vedlagt dette referat.
Regnskabet blev godkendt med applaus.

Ad pkt. 5 – Indkomne forslag til godkendelse.
Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.

Ad pkt. 6 – Fremlæggelse af kommende års budget samt fastsættelse af
kontingent til godkendelse.
Budgettet blev fremlagt af kasserer Taus Wind-Larsen.
Der er budgetteret med 2300 medlemmer, hvilket er konservativt lavt sat og vi forventer
at genere events for 2,4 mill.
Der er ikke indsat et estimeret beløb fra IT via salg af gammelt IT-udstyr, idet vi ikke kan
forvente at få denne gave hvert år.
Budgettet er vedlagt dette referat.
Budgettet blev godkendt med applaus.

Kontingent for 2018 blev foreslået fastholdt på
DKK 35,00 pr. måned. pr. medlem.
Siemens Gamesa bidrager med DKK 35,00 i 2018.
Kontingentsatsen blev godkendt med applaus.

Ad pkt. 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Den siddende bestyrelse ønskede at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer, således
bestyrelsen går fra nuværende 7 medlemmer til 9 medlemmer samt 2 suppleanter.
Foreningens nuværende suppleanter indtrådte i bestyrelsen, da vor kasserer Tabea
Schadwinkel måtte på barsel og Allan Skærbæk fratrådte sin stilling. Heidi Ann Povlsen
ønskede ikke genvalg og udtræder således af bestyrelsen pr. 28/2 2018.
Henrik Dalgaard Jensen, Taus Wind-Larsen og Michelle Lynnerup var villige til genvalg.
Følgende kandidater blev indvalgt:
Henrik Dalgaard Jensen (52)

2018-2020

Taus Wind-Larsen (42)

2018-2020

Tina Byskov (40)

2018-2020

Jens Skov Andersen (36)

2018-2020

Birgitte Hemdorff Espersen (27) 2018-2020
Ann Skydsgaard (20) + (30)

2018-2019

(Ann blev valgt ind for 1 år jfr. vedtægterne om 4 på valg i ulige år, 5 på valg i lige år)
Herudover består bestyrelsen af
Allan Gaardsted Bilberg

2017-2019

Tabea Schadwinkel

2017-2019

Xenia Laustén

2017-2019

Suppleanter – valgt for 1 år ad gangen
Michelle Lynnerup (20) + (29)

2018-2019

Nicolas Le Tallec (3)

2018-2019

Tallene i parentes/kursiv = stemmelighed, således måtte generalforsamlingen foretage
ny afstemning blandt Ann & Michelle. Nicolas var desværre forhindret i at give
fremmøde grundet kundemøde.

Bestyrelsen konstituerer sig fredag, den 9. marts 2018.

Ad pkt. 8 – Valg af revisor.
Tommy Gaardsted Bilberg afløser Tina Byskov på denne post, idet hun blev valgt ind i
bestyrelsen.
Siemens Gamesa har udpeget Irene Jespersen til vor interne revisor og bestyrelsen vil
gerne takke Irene for hendes flotte arbejde og hjælpen fra Finance.

Ad pkt. 9 – Eventuelt.
Aftenen var gået på hæld, foreningen uddelte flotte bolsjekrukker med Møllebanden
logo til de fremmødte medlemmer og før offentliggørelsen af de nye indvalgte
kandidater kunne dirigenten på foreningens vegne afsløre, at i hvert fald 3 medlemmer
kunne gå hjem med en oplevelsesbillet denne aften – vi udloddede 2x billetter til hhv.
Michael Falch, Big Fat Snake & Jan Gintberg Show – god fornøjelse til vinderne!
På smukkeste vis afsluttede dirigenten sit hverv og vi var rigtig glade for at have Jens
Thomsen med som ankermand, ordstyrer og oppasser.
Vi havde ophængt foreningens nye flotte firmaidrætstøj – bluse og shorts med Siemens
Gamesa og Møllebanden logo – i årets hotteste farve: Lilla, tag den – nu kan alle få øje
på os, så det forpligter! Udlån – kontakt info via hjemmesiden, se nærmere under
nyheder.
Bestyrelsen vil gerne opfordre flere medlemmer til at deltage på Generalforsamlingen,
så vi får mødt hinanden og får mulighed for at få endnu flere input og ja, vi noterede
også, at I gerne ville have mødet en torsdag i stedet for en tirsdag; -)
TAK til alle jer der trodsede sneen
TAK til alle der er medlem og støtter foreningen

Bestyrelsen anno 2017/2018

Bestyrelsen 2018/2019
Formand

Henrik Dalgaard Jensen

2018-2020

Næstformand

Allan Gaardsted Bilberg

2017-2019

Kasserer

Taus Wind-Larsen

2018-2020

Bestyrelsesmedlem

Tina Byskov

2018-2020

Bestyrelsesmedlem

Jens Skov Andersen

2018-2020

Bestyrelsesmedlem

Birgitte Hemdorff Espersen

2018-2020

Bestyrelsesmedlem

Ann Skydsgaard

2018-2019

Bestyrelsesmedlem

Tabea Schadwinkel (barsel)

2017-2019

Bestyrelsesmedlem

Xenia Laustén

2017-2019

Suppleant

Michelle Lynnerup

2018-2019

Suppleant

Nicolas Le Tallec

2018-2019

