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Referat af møde i personaleforening ”Bytoften”

Møde:

fredag den 8. januar 2016 kl. 10.00

Sted:

Projektrum D, Bytoften 2, 6800 Varde

Deltagere:

Jørgen Gasbjerg, Erhvervscenteret
Hanne Jespersen, Kultur og Fritid
Niels Væver, Økonomi og Digitalisering
Birgit Jensen, Center for Anlæg og Ejendomme
Conny Arsenianz Karlskov, Personaleafdelingen
Lene Kjærgaard Jepsen, Politik og Analyse
Ulla Irene Paulsen, Center for Anlæg og Ejendomme, referent

Fraværende:
1.

Hvem er valgt for 1-årig og 2-årig periode?
1-årig: Hanne, Birgit og Lene
2-årig: Ulla, Jørn, Niels og Conny
Da der er generalforsamling i 2017 (som jo er et ulige år), skal der være 3 på valg i det år.

2.

Har vi penge i kassen?
Den gamle personaleforening fra Bytoften har overført 16.536,25 kr.
Den gamle personaleforening fra Årre har overført ca. 11.000,00 kr.
Indtægt i år fra medlemmer, der er forudlønnet, 425,00 kr.
Det vil sige, at den nye personaleforening har en startkapital på ca. 28.000,00 kr.

3.

Har vi styr på medlemmerne?
Niels og Ulla får styr på medlemmerne.
Ulla laver udsendelseslister.

4.

Hvordan får vi fat i nye ansatte?
Vi må se, når vi får listen over medlemmer, og så bede hver afdeling om, at tage fat i dem der ikke
er medlem incl. nyansatte.

5.

Hvilke foreløbige arrangementer i personaleforeningens regi i 2016 (årsplan).
Forslag til arrangementer, der blev nævnt til generalforsamlingen:
• Sportsfest med forskellige aktiviteter
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• Sommerfest
• Svampetur
• Arrangementer sammen med BCV
Vi skal lige huske generalforsamling og julefrokost.
Følgende arrangementer blev besluttet at afholde i 2016:
2016:
April
Juni
Sept.
Okt.
25. nov.
2017:
Feb.

Markering af æbletræerne og evt. tour det kulturspinderiet
Mini-ol (kl. 11.00-15.00) og sommerfest (kl. 15.00-?)
Snapsetur – hvordan laver du selv snaps
Svampetur (evt. Oktogonen, Vrøgrum)
Julefrokost
Generalforsamling – evt. Fjordgård vin og ost (tapas agtigt) indkaldelse 14 dage før.

Plus evt. hovsa/pludselige ting, der kunne være interessant.

6.

Evt.
Hanne har møde med Bent-Peter m.fl. om en eventuel kunstforening.
Det blev vedtaget, at kunstforeningen ikke skal høre hjemme i personaleforeningen.
Billige cirkusbilletter – dette vil vi ikke gøre det store i, der er for meget arbejde med det.
Desuden er det en personaleforening for personalet og ikke familiearrangementer.
Forslag til arrangement: Virksomhedsbesøg, hvor man se produktion m.m. hos virksomheder i
Varde Kommune.

7.

Næste møde.
Jørgen Gasbjerg sætter en dato i uge 6 i februar.
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