
Onsdag d. 26 april 2017, kl. 19.00 på  

På ALSION i Sønderborg

Udsendt d. 23. mar. ‘16

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Beretning v/formanden

3: Regnskab v/kassereren

4: Indkomne forslag (skal være skriftlig og bestyrelsen i hænde senest d. 16. april 2017)

5: Budget

6: Valg til bestyrelsen. På valg er:

Bestyrelsesmedlem Preben Bürgel (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Jette Nicolaisen (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Frank Jæger Nielsen (modtager genvalg)

Bestyrelsessuppl.1 Henrik Wulf (modtager genvalg)

Bestyrelsessuppl.2 Lise Bach Hansen (modtager genvalg) 

Revisor Leif Byllemos (modtager genvalg)

Revisorsuppl. Jan Henry Petersen (modtager genvalg)

Revisorsuppl. Roy Hansen (modtager genvalg)

7: Eventuelt



Udsendt d. 23. mar. ‘16

Henrik startede med at byde de 16 fremmødte velkommen og derefter gik vi over til punkt 1 

på dagsordenen

1. Valg af dirigent: Randi blev foreslået og valgt.Hun konstaterede at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet, og vi fortsatte til punkt 2.

2. Beretning v/formanden: Det foregik lidt anderledes i år. Den blev delt ud og i stedet for at 

genemlæse den genemgik Henrik den samt de grafer den indeholdt. Der var et par 

komentarer omkring sygeophold samt evt sænkning af de 1800Kr. Desuden opfordres 

folk til at huske firmaets sundhedsforsikring og forbundenes tilskud.Evt tale med 

forbundene omkring deres forskelsbehandling af deres medlemmer der er medlem af 

hjælpehassen og dem der ikke er. (Beretning som bilag)

3. Regnskab v/kassereren: Jens genemgik regnskabet som lignede det fra sidste år. Vi 

budgeterer stadig med et underskud, fordi vi har lidt for mange penge i kassen. Regnskab 

godkendt. 

4. Indkomende forslag: Der var ikke kommet nogen forslag.

5. Budget: Jens genemgik Budgettet. Der var ingen kommentarer.

6. Valg til bestyrelsen (se næste side)



Udsendt d. 23. mar. ‘16

Referat

Ad :6 Valg

På valg er På valg Valgt:

Bestyrelsesmedlem Preben Bürgel Genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jette Nicolaisen Genvalgt

Bestyrelsesmedlem Frank Jæger Genvalgt

Bestyrelsessuppl.1 Henrik Wulf Genvalgt

Bestyrelsessuppl.2 Lise Bach Hansen Genvalgt

Revisor Leif Byllemos Genvalgt

Revisorsuppl. Jan Henry Petersen Genvalgt

Revisorsuppl. Roy Hansen Genvalgt

7. Evt. Randi genemgik Hjælpekassens tilmelding til ”Stafet for livet” Som finder sted d.2-

3 September og håber på stor tilslutning.

Henrik rundede af og ønskede alle god tur hjem.

Formand Dirigent Referent

Henrik Brøndum Randi Evelyn Ørebro Preben Bürgel



Hjælpekassens beretning 2016

Generalforsamlingen d. 26-04-2017

Medlemmer:

Vi er atter en gang skrumpet ind. Vi er gået fra 1472 medlemmer ved udgangen af 2015 til 1372 inkl. 

veteraner, ved udgangen af 2016. Et fald på præcis 100 medlemmer (imod 78 i 2015). Det er min 

fornemmelse at faldet i høj grad er brugen af mange vikarer som vi ingen mulighed har for at gøre til 

medlemmer. Lige nu er min fornemmelse dog at vi tager medlemmer ind igen, selv om det dog er meget få i 

forhold til de fald vi har oplevet.

Forenede Gruppeliv:

I 2016 havde vi 3 dødsfald blandt vores medlemmer ligesom sidste år. Vi har sikret os at de efterladte har 

fået udbetalt dødsfaldssummen på 230.000 kr. Ligeledes har vi oplevet flere udbetalinger af 

ægtefælledækning. 

Vi har i år ikke det store at udsætte på servicen fra Forenede Gruppeliv. En enkelt ups’er har der været, idet 

en ægtefælledækning var sendt til den forkerte adresse. Da fejlen først var fundet var der intet problem og 

fejlen hurtigt løst. Formanden er på valg i FG’s Kunderepræsentation som afholdes i morgen. Her gives der 

god information om selskabets virke og vi har et talerør, hvis der skulle opstå behov for dette.

Det er nu formanden selv der indberetter dødsfald til FG, imod tidligere, hvor det var personalekontoret. 

Dette er for at sikre os at der ikke bliver lavet fejl og at der ikke bliver udbetalt beløb uberettiget. Det betyder 

også at medarbejdere og TR skal være mere obs. på at Hjælpekassen får informationen om dødsfaldene, 

så vi kan sende indberetningen så hurtigt som muligt. Samarbejdet med HR i de forskellige fabrikker er dog 

udmærket og vi holder hinanden informeret om, hvad der sker

Vi vil sige tak til de kontaktpersoner vi har på Danfoss, herunder Power Electronics, Danfoss Power 

Solutions, Siemens og DFT/Presswork A/S, som, når der er behov, formidler vores FG-forsikring.

Alternativ behandling:

Vi mener at vi har den rette sammensætning af behandlerforeninger.

Selv om vi bliver færre medlemmer ser vi at tilskuddet til behandlinger stiger. Vil man yde hjælp til selvhjælp 

og holde udgifterne nede for Hjælpekassen kan man først undersøge om man er dækket af en 

virksomhedsbetalt sundhedsforsikring ligesom den Danfoss tilbyder. Det har også den fordel at det kan 

være muligt at komme igennem et længere behandlingsforløb, uden at skulle betale noget selv. Husk også 

at nogle fagforeninger giver tilskud til enkelte behandlingsformer, men normalt når andre muligheder er 

udtømt. D.v.s. Hjælpekassens 1800 kr. skal være brugt, før man kan ansøge. F.eks. 3F giver til flere 

behandlingsformer, men først når man kommer med kvitteringen fra Hjælpekassen om at man ikke kan få 

flere penge af os, vil de tage imod ansøgningen.

Husk at hvis du er i det mindste i tvivl om en behandler også er ”tilskudsberettiget”, så kontakt din TR eller 

en fra Hjælpekassens bestyrelse som kan hjælpe dig med at finde den rigtige.

Du kan finde links til behandlere som vi giver tilskud til på vores hjemmeside www.hjaelpekassen.dk



Sygeophold:

Vi giver et tilskud til langtidssyge på 200 kr. igennem medlemmets fællesklub. Det vil sige at 

fællesklubben administrerer pengene så længe det er til de langtidssyges bedste.

De forskellige fællesklubber har deres egne måder at formidle dette tilskud men fælles for dem er at der 

skal gå over 50 arbejdsdage for at kunne få.

Mødeaktivitet, økonomi m.m.:

Det har atter i år været et ”stille” år i bestyrelsen da der Ikke har været store ”projekter” at tage sig til og 

derfor har mødeaktiviteten holdt sig på et minimum. 

Sidste år forsøgte vi at starte et hold op til ”Stafet for Livet” men var for sent ude og vi fik derfor ikke nok 

opbakning. Vi prøver igen i år, men er denne gang er vi meget mere forberedt og har allerede nu 

strukturen på plads. Tilmeldingen til dette arrangement kommer i næste uge.

Bestyrelsen har været på studietur/udvidet bestyrelsesmøde på Rømø i år. Ud over at se på forskellige 

behandlingsformer, nød vi også godt af den særdeles friske luft på de kanter.

Julemærkemarchen 2016:

Der er endnu en gang sket en ændring i afregningsreglerne Nu er vi kommet i gruppen af 

virksomhedshold, hvor vi holder godt med og blev 3. største hold på landsplan. Vi er igen det største 

hold i Sønderborg og omegn. Det er flot at vi kan samle så mange mennesker på en så kold tid af året 

og derved sende så meget varme til de børn der går på Julemærkehjemmene i Danmark.

Afslutning / Fremtiden:

Med det samme antal dødsfald som vi har haft i de sidste 3 år, men med faldende medlemstal og med 

stigende udgifter til alternativ behandling, bliver vi i bestyrelsen nødt til at holde øje med, om vi kan klare 

os med det kontingentgrundlag, vi har i dag. Men som ansvarlig bestyrelse vil det ikke være en 

beslutning vi tager uden grundige overvejelser og beregninger.

Vi og Jeg vil gerne takke for den tillid og støtte man har vist bestyrelsen fra de mange 

tillidsrepræsentanter, der sørger for at vi også bliver set ude i hallerne, ved at hænge vores opslag op og 

generelt er villige til at stille op når vi kalder :-)  

På bestyrelsens vegne, Sønderborg d. 26 - 04 - 2017

Henrik Brøndum

Formand


