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Referat af møde i personaleforening ”Bytoften”
Møde:
Sted:

Deltagere:

Onsdag den 7. september 2016 kl. 09.30

Mødelokale 4, Bytoften 2, 6800 Varde

Jørn Gasbjerg, Erhvervscenteret
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: Hanne Jespersen, Kultur og Fritid
1.

2.
3.

4.
5.

Evaluering af kend din by.
Rigtig godt arrangement – rigtig fine fortællinger rundt i byen v. Jens Josefsen og Jørgen Mathisen –
ungehuset blev vist frem og de fortalte, hvad de laver i huset og hvor meget huset betyder for de
unge mennesker i Varde.
Evaluering af fernisering – æbletræer.
Godt arrangement – rigtig fin fortælling om æblesorter, podning m.m. af Klaus Fries og Charlotte
Horn. Ærgerligt at fremmødet ikke var helt så stort.

Evaluering af sommerfest.
Fint arrangement – enkelte har ment at tiden mellem OL og sommerfesten er for lang, der er dog
andre, der mener, at tiden var passende. Ledelsen har lagt op til, at der afholdes noget lignende til
næste sommer. Der er lagt op til, at det evt. afholdes på BCV næste år.
Det blev nævnt, at man måske kunne ændre lidt på placeringen under spisningen – blande folk lidt
mere – så vi lærer nogle nye og hinanden at kende – gælder også julefrokosten.
Fint med egenbetaling og et tilskud fra personaleforeningerne til medlemmerne.
Evaluering af snapsetur.
Rigtig fin og hyggelig tur i ”Naturen”. Der blev samlet ind til lidt hjemmebryg og god viden blev
givet at Niels Eg Poulsen og Dorte Petersen.

Planlægning af svampetur.
Der indkaldes til et lille møde om planlægning af svampeturen. Der er i dag kun en måned til turen.
Conny, Niels og Jørgen meldte sig som praktisk medhjælpere. Niels Eg og Kristine Qvistgaard har
også lovet at hjælpe til. Ulla laver indbydelse og sender ud.
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6.

7.
8.

9.

Kort orientering om julefrokostforberedelserne.
Forberedelserne til årets julefrokost er godt i gang. Jørgen spurgte, om det var i orden, at
Personaleforeningen giver et tilskud til egne medlemmer – lige som til sommer festen i år. Det var
der OK til fra hele flokken.
Betaling af kontingent ved barsel.
Personer, der er på barsel, og som ikke får løn fra kommunen har gratis medlemskab i de
perioder.

Hvor gemmer vi billederne, når vi har været på tur.
Der var enighed om, at de skulle lægges ind på Vores Varde – under personaleforeningens side –
og gerne oppes som en nyhed, når de bliver lagt der ind. Conny meldte sig til at tage sig af dette.
Så fremover sendes billeder fra vores arrangementer til Conny.
Økonomi.
Økonomien ser fint ud – vi skal lige være opmærksomme på, at vi har en kassebeholdning til
afholdelse af generalforsamlingen i februar 17.

10. Eventuelt.
Lene kom med et forslag om, at personaleforeningen tilbyder deres medlemmer at komme til
Nytårskoncert med et evt. tilskud. Nytårskoncerten afholdes den 18. januar 2017 i Lerpøthallen.
Lene undersøger lidt mere om pris, mad m.m. Så vender vi den igen.
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