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Referat af møde i personaleforening ”Bytoften”

Møde:

fredag den 8. april 2016 kl. 09.30

Sted:

Projektrum D, Bytoften 2, 6800 Varde

Deltagere:

Jørn Gasbjerg, Erhvervscenteret
Hanne Jespersen, Kultur og Fritid
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: Niels Væver, Økonomi og Digitalisering

1.

Hvordan gik arrangementet – Virksomhedsbesøg Dong Energy?
Det gik rigtig godt – bortset fra at det var koldt – der var enighed om, at der arrangeres et
virksomhedsbesøg om året.

2.

Har vi styr på arrangementet – ”Kend din by”?
Der er i alt 55 deltagere (inkl. rundvisere og ungehuset).
Jørn sørger for øl/vand og afhenter.
Conny sørger for gavekurv til Ungehuset.
Ulla bestiller sandwich og afhenter. Servietter.
Lene sørger for vin til Jens og Jørgen (rundvisere).

3.

Fernisering æbletræer.
Vi holder øje med, hvornår træerne springer ud, og så inviterer vi med kort frist til fernisering af
æbletræer.
Hanne laver tekst til invitation og Ulla står for layout – så den ligger klar til udsendelse.

4.

OL-sommerfest - drøftelse.
Jørn orienterede kort om, at der havde være møde i sommerfest udvalget. Når det er mere på
plads, kommer yderligere oplysninger ud til os.

5.

Julefrokost – kort orientering.
Jørn har ikke nået at kigge på det på grund af sommerfesten men kommer med noget, så snart der
er tid.

6.

Banko? (nyt forslag).
Dette arbejder vi videre med – banko til generalforsamlingen i februar 2017.
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7.

Evt.
Tirpitz – Personaleforeningen vil gerne være prøvekaniner inden åbningen. Vi ser, om vi kan få lov
til dette – der tages kontakt til Mette.

8.

Næste møde (august 2016)?
Jørgen indkalder til et hurtigt møde lige inden ferniseringen af æbletræerne (når vi ved, hvornår
det er) og et møde i starten af juni med henblik på status sommerfest og snapsetur.
Der laves forslag til indbydelse til snapseturen (Ulla gør et forsøg), som ligger klar til mødet først i
juni.
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