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Torsdag d. 25.02.2021
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Lone Jakobsen
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Teams

Taus Wind-Larsen
Henrik Dalgaard Jensen
Tabea Schadwinkel
Lone Jakobsen
Vibeke Lund
Jan Rene Kolding Wandsoe
Birgitte Hemdorff Espersen
Michelle Lynnerup
Thomas Jung Kragsig
Nicolas Le Tallec
Allan Gaardsted Bilberg
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X
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X
X
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MOM.
Generalforsamling.
1.
Velkomst ved Møllebanden Næstformand Henrik D. Jensen

Henrik D.
Jensen

Valg af Dirigent: Møllebanden forslår Michael Kongedam
2.

Dirigent: Michael Kongedam
Generalforsamlinger er indkaldt rettidigt

Michael

Årsregnskabet bliver fremlagt af kassere.
3.

Årsregnskabet blev godkendt, dog med en bemærkning om, at der
måske skulle laves et budget i vedtægterne til gaver.
Vi arbejder på dette efter generalforsamlingen.

Tabea
Schadwinkel

Formandens årsberetning.

4.

Formandens beretning startede med en præsentation:
Taus Wind Larsen arbejder i Technology og arbejder til daglig i
Brande.
Men pga. Corona har det været mest arbejde hjemmefra Århus. Jeg
har været medlem af Møllebanden bestyrelse i 5 år nu og har været
formand i 2 år. Og en tak til de mange mennesker der deltog i vores
Generalforsamling selv om det forgik online.

Taus Wind
Larsen

Covid 19:
Vi have regnet med at sende en busfuld medlemmer på skitur til
Østrig. Men i dagene og nærmest timerne inden afrejsedatoen gik
alvoren dog mere og mere op for både bestyrelsen og for
medlemmer der skulle afsted og for Siemens Gamesa. Så det endte
desværre med at vi i sidste øjeblik måtte trække i bremsen og
indstille alle fysiske events.
Efter sommeren hvor restriktionerne gradvis blev lettet, gjorde vi klar
til at få afviklet nye events det var dog en begrænset tidsrum vi
nåede at afholde event inden anden bølge kom og vi i samråd med
ledelsen blev enige om endnu engang at lukke for events. I første
omgang til december, som dog senere udvidede sig helt til 1 Maj.
Hvilket stadig er den foreløbigt gældende dato.
På grund af de manglende events - og derved ydelser til alle jer
medlemmer- blev vi enig om at det eneste rigtig at gøre var at indføre
en kontingentfri periode. Altså en periode hvor i som medlemmer ikke
har betalt kontingent for at være en del af personaleforeningen.
Det gjaldt en periode i foråret og det har gældt hele, efteråret og er
stadigvæk gældende.
Vi har forsøgt nogenlunde at afbalancere de manglende
eventudgifter med kontingent-fritagelsen, men da vi ikke helt har
vidst, hvor stor en del af de forudbetalte og aflyste events vi har
kunne hive pengene tilbage fra har det været lidt svært på forhånd at
spå om, hvornår vi skulle starte kontingentfritagelsen og hvor længe.
Det har selvfølgelig haft stor betydning for vores budget - og som I
også vil se senere, gjort at vi selvfølgelig er endt et pænt stykke fra
både de kontingentindtægter og de eventudgifter som vi
præsenterede i 2020 budgettet sidste år.
Til den positive side, vel at mærke. Dvs. vi er kommet ud af 2020
med et overskud, som Tabea senere kommer med detaljer på. Det
betyder også at vi fortsætter kontingentstoppet, indtil nu forventeligt
til og med juli.
Så der skal dog lyde en stor tak til både de eventmakere og de
bestyrelsesmedlemmer der har gjort en stor indsats for at sikre at
vores udgifter til aflyste events generelt er holdt på et minimum.
Heldigvis har vi jo i de senere år lykkedes med at nedbringe vores
faste administrationsomkostninger betydeligt, faktisk med end 90%.
Det er det der har været altafgørende for at kunne give den her
kontingentfritagelse til medlemmerne uden at køre økonomien i
sænk. Det har vi kun kunne gøre ved at være en arbejdende
bestyrelse, der frivilligt har løftet alle administrationsopgaverne. I år
har der ikke været mulighed for at mødes til hverken møder eller
workshops og det har derfor udelukkende været frivilligt
hjemmearbejde. Derfor syntes jeg også at det var på sin plads at give
bestyrelsen en julegave i slutningen af året, selvom der ikke har
været tradition for dette før. Det er selvfølgelig gjort inden for alle
rammer omkring compliance, under tilladelige beløb og indenfor det
godkendte budget osv. og det er i det hele taget ikke noget vi ønsker
at skjule og også derfor jeg lige specifikt nævner det nu.

TROFASTE MEDLEMMER
På trods af det kedelige år rent eventmæssigt - så er vi glade for
faktisk at kunne se at vi kun har haft en meget lille tilbagegang i antal
medlemmer. Vi startede 2020 med lidt over 2000 medlemmer og er i
dag nede på omkring 1950. Det skyldes primært den naturlige afgang
af medlemmer der altid vil være samt eksterne medlemmer, der ikke
har fornyet deres medlemskab, samtidig med at der ikke har været
noget incitament for nye for at melde sig ind Møllebanden når der nu
ingen aktiviteter har været.
Så mange tak til alle Jer der stadig er her, som en del af
personaleforeningen.
Jeg vil dog gerne appellere til, at I går ud og prikker til Jeres
eventuelle nye kollegaer eller kollegaer der aldrig har fået taget sig
sammen til at melde sig ind i personaleforeningen. Det er jo faktisk
nu de har chancen for helt gratis at blive medlemmer.
Og det passer ikke at der ingen aktivitet er - vi har allerede med
succes haft de første online events og tager med åbne arme imod
flere.
ONLINE EVENTS
Så jeg vil igen opfordre alle til at være opfindsomme og komme op
med nogle spændende online events - hvor man kan være sammen
hver sig. Der er fuld opbakning fra bestyrelsen, så hold ikke igen,
hvis du sidder med en idé.
Personligt skal jeg selv med til online gin-smagning i morgen - og
selvom det ikke er helt det samme som et fysisk arrangement, så er
det nu godt med lidt adspredelse her i corona-tiden. Og I er
forhåbentlig også alle sammen klar til vores online underholdning i
dag - som måske er noget man kan lade sig inspirere af.

IT
Vi havde sidste år sat en større budgetpost af til at få opdateret
hjemmesiden. Ikke så meget den del af den I kender, men backenden. Den bruger en betalingsløsning som udløber ved udgangen
af 2021 og den kræver desværre en kombination af en del manuelt
arbejde og ekstern hjælp fra dem der har lavet hjemmesiden i første
omgang, for at vi kan leve op til de gældende GDPR regler. Det
betaler vi selvfølgelig for at leve op til, men det er lidt nogle trælse
penge at bruge.
Så derfor har vi igennem 2020 undersøgt nogle forskellige
muligheder, som spænder over at være nogle dyre customized
løsninger til nogle billigere mere standardiserede løsninger. Det vi
umiddelbart har vurderet som værende den bedste langsigtede
løsning har været at hægte os på noget af den eksisterende Siemens
Gamesa infrastruktur - og det har vi så brugt det meste af året på at
få lov til - og afventer stadig et svar. IT har jo også haft et presset år,

så I kender det måske selv - jeg tror dog efterhånden vi er i gang
med at slå rekorden for længste åbne ticket. Derfor vil i også se at
hele den budgetpost er overført til forslaget til 2021 budgettet.
2021
For 2021 er det svært, for ikke at sige umuligt, for os at spå præcis
om hvordan det kommer til at se ud, da det helt givet vil være
afhængigt af hvordan covid-19 situationen og smittetrykket udvikler
sig.
Vi har dog stykket et budgetforslag sammen som I vil se senere, ud
fra de retningslinjer vi har pt. nemlig at kontingentfritagelsen
fortsætter til og med juli og fysiske events tidligst starter op fra maj.
Noget af det vi måske kan spå om er at vi i 2021 formentlig vil sætte
rekord for antal online events hvor folk ikke mødes fysisk.
Vi håber selvfølgelig også på at det hurtigst muligt bliver forsvarligt at
åbne op for fysiske events og vi kan få stablet nogle gode, store,
sjove, spændende events på benene. Fra bestyrelsens side vil vi i
hvert fald gøre vores for at det kommer til at ske - selvfølgelig uden at
gå på kompromis med sikkerheden.
Jeg har valgt at give bestyrelsesmedlemmerne en julegave i år.

Indkommende forslag til godkendelse.
5.
Der var ingen indkommende forslag indsendt til Møllebanden
Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent.:

6.

Det er pga. Covid 19 har vi ikke fået de forventer udgifter og vi har
derfor lavet et overskud.

Tabea
Schadwinkel

Næste års budget blev godkendt uden bemærkninger.
Kontingent forsat 35 kr. pr medlem- Tilskud fra SGRE er forsat 35 kr.
Nyt om afholdte Events for 2020.
Gennemførte events 2020 -31 stk. med 1271 deltager
Gennemførte events 2019 -131 stk. med 7192 deltager.
De event der blev gennemført lå i kvartal af 2020.
7.
Eventmaker aften har ikke været afholdt i hele 2020.

Michelle
Lynnerup

Vi har valgt at give Anja Jeppesen et gavekort til Flowers by Aamann.
Da Anja er den første der har arrangeret et online kursus.

8.

Nyt om Events for 2021.
• Foreløbig deadline for ikke online events 1 Maj 2021.04.06
• Følg med på Yammer/Facebook evt. ændringer vil blive
postet her
• Mulighed for quiz aften med Kahoot hvis nok interesserede
• Alle online event er velkommen

Michelle
Lynnerup

•
•
•
•

9.

10.

Kontakte møllebanden/Michelle hvis du gerne vil lave event,
men mangler inspiration
Det bliver et meget aktivt efterår
Stort Gratis event til efteråret
Stadig mange gode og ivrige eventmaker

Rigtige Venner …. Møllebandens Venner.
Vi vil rigtig gerne have nogle hjælper som evt. kunne være
interesseret i at hjælpe til med de store arrangementer evt. som
sommerfest – Juletræsfest OSV. Hvis man er interesseret kan man
melde sig til moellebanden.energy@siemensgamesa.com eller
kontakte en af medlemmerne i møllebanden
Valg af bestyrelsesmedlemmer / Suppleanter:
På valg er :
Jan Wandsø- modtager genvalg
Vibeke Lund – modtager genvalg.
Tabea Schadwinkel – modtager genvalg.
Michelle Lynnerup – modtager genvalg.
Thomas Kragsig – modtager genvalg.
Allan Bilberg – modtager genvalg.

Valg af revisor:
På Valg er Lene Møllgaard:
11.

Lene Møllgaard – Ønsker genvalg.
Lene Møllgaard - Genvalgt

12.

13.

Meddelelse af valgresultat
Jan Wandsø - Genvalgt
Vibeke Lund – Genvalgt
Tabea Schadwinkel – Genvalgt
Michelle Lynnerup – Genvalgt
Thomas Kragsig – Valgt som 2 Suppleant
Allan Bilberg – Valgt som 1 Suppleant
Konkurrence: Spørgsmål til hvad der blev præsenteret ved
gennemgang.
•

Hvor mange aktive medlemmer har vi nu? Svar 1950

•

Fra hvornår forventer vi tidligst at man som medlem kommer
til sat betale kontingent igen? Svar August

•

Hvor mange events havde vi i 2020? Svar 31

•

Hvornår håber vi på at kunne samles til events igen? Svar
Maj

•

Vinderne blev:

•

Tina Hansen

•

Pia C. Clemmensen

•

Betina Anne-C Sørensen Møller

•

Kirsten Grøndahl

•

Ved efterfølgende gennemgang

Underholdning med Chili Klaus.
14.

15.

16.

Prøve smagning af chokolade som var købt hjem til lejligheden.
Generelt syntes alle at det havde været hyggeligt og sjovt.
Evt. Spørgsmål ang. Julegave til bestyrelsen.
.
Det blev talt om det var i orden at der blev givet gaver til Bestyrelsen i
år. Det var Formanden der besluttede at bestyrelsen skulle have
julegaver.
God diskussion men ingen afklaring. Tages op til næste møde
Da der på generalforsamling kom en kommentar om at Møllebanden
kun er for danske medlemmer så kan vi klart sige, at Møllebanden er
for alle der arbejder i SiemensGamesa i Brande. Så er der nogle der
har spørgsmål vedrørende dette, er i altid velkommen til at kontakte
møllebandens bestyrelse.

