Referat
Den årlige ordinære Generalforsamling i Personaleforeningen
Den 29. marts 2012 kl. 15.00
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Carsten Clemmensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen
var rettidigt indkaldt.
Henrik Schmidt og Niklas Dalsjø blev valgt som stemmetællere.
13 stemmeberettigede var fremmødt.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning (link). Der var ingen bemærkninger til
beretningen udover ros til bestyrelsen for de mange igangsatte aktiviteter.
3. Bestyrelsens reviderede regnskab
Formanden gennemgik regnskabet (link). Der var ingen bemærkninger til regnskabet.
4. Budget
Formanden gennemgik budget 2012 (link). Det blev på generalforsamlingen anført, at
det ikke er hensigtsmæssigt, at der opspares midler, da de skal anvendes på
aktiviteter. Formanden tilsluttede sig synspunktet og oplyste, at det er nødvendigt med
et vist indestående til brug for foreningens udlæg, for eksempel ved køb af billetter til
en hel revyforestilling.
5. Indkomne forslag
Forslag til ændring af vedtægter:
a. Oprettelse af seniorudvalg (ny § 6) blev vedtaget
b. Udvidelse af bestyrelsen med formand for seniorudvalg samt ekstra
bestyrelsesmedlem (ændring af § 5) blev vedtaget
c. Særlige forhold vedrørende Bornholms Forsyning (ny § 13) blev vedtaget
Nye vedtægter som vedtaget den 29. marts 2012 (link).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og medlemmer af seniorudvalget
a. Bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand: Mogens Stender Alstrup, Teknik og Miljø (for 2 år)
Kasserer: Jan Brink, Politisk og Administrativt Sekretariat (for 2 år)

Formand for seniorudvalget: Bente Helms, Kommunikationscenter Bornholm (for
2 år)
Bestyrelsesmedlem: Michael Lau, Vej og Park (for 2 år)
Bestyrelsesmedlem: Annika Bayskov, Paradisbakkeskolen (for 2 år)
1. suppleant: Steffen Juhl Olsen, Politisk & Administrativt Sekretariat (for 2 år)
b. Revisorer
Revisor: Anders Gummesen (for 1 år)
Revisorsuppleant: Ole Sig, Fritid og Kultur (for 2 år)
c. Seniorudvalget
Udvalgsmedlem: Lene Vinberg (for 1 år)
Udvalgsmedlem: Anne-Marie Frederiksen (for 2 år)
Udvalgsmedlem: Kirsten Andersen (for 1 år)
Udvalgsmedlem: Mie Christensen (for 2 år)

7. Eventuelt
Kendskab til Personaleforeningen er et fokusområde oplyste bestyrelsen. Der bliver
arbejdet på at udbrede kendskabet via flere informationskanaler. Desuden arbejder
bestyrelsen på, at alle medlemmer får årligt medlemskort.
Formanden takkede deltagerne for fremmødet.

