
 
 

 

Referat af generalforsamling i PiRK fredag d. 11. marts 2016 

 

 

Punkt 1: Velkomst og valg af dirigent 

Velkomst ved formand Rikke Aller. 

Der var 68 tilmeldte medlemmer.  Fra bestyrelsen var der desværre afbud fra Birgit Melander, Jette Aagaard, 

Christian Bundgaard. 

Per Ullerichs blev valgt som dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 

og dagsordenen fulgte retningslinjerne. 

 

Punkt 2: Formandens beretning 

Ved formand Rikke Aller 

Status på medlemsantallet i foreningen er 584. 

 

Der har det forgangne år været afholdt 10 bestyrelsesmøder, hvor alle har været beslutningsdygtige. Møderne 

har været varslet og der er ført referat fra alle møder.  

Der har været afholdt 9 arrangementer i løbet af 2015, alle med stor opbakning fra medlemmerne. Flere 

arrangementer blev hurtigt fyldt op, og der måtte laves venteliste. Medlemmerne huskes i den forbindelse på, 

at melde afbud til formanden, hvis man mod forventning ikke kan deltage, så én fra ventelisten kan få glæde af 

billetten. 

Formanden pointerede, at der er lige vilkår for alle medlemmer ved tilmelding til arrangementer, og ingen 

medlemmer forfordeles. Der gøres opmærksom på, at selvom kommende arrangementer også kan ses på 

Facebook, er det ikke nok at tilkendegive sin deltagelse dér. Man skal fortsat tilmelde sig via mail til formanden. 

 

Som noget nyt er det nu muligt at indbetale via Mobile Pay, når man tilmelder sig arrangementer. Nummeret til 

PiRKs Mobile Pay er 30 76 70 04. Husk at tilføje arrangements titel og dit eget navn når du indbetaler. 

 

Ved generalforsamlingen i 2014 blev det vedtaget at nedbringe foreningens formue. Dette lykkede op til 

generalforsamlingen i 2015 og også i år er det lykkedes ganske godt, bl.a. ved at løfte arrangementerne til et 

højere niveau. 

 

Den fulde beretning kan læses på foreningens hjemmeside på www.pirk.dk  

Beretningen blev godkendt 

 

Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

Ved næstformand Tonny Rasmussen 

 

Regnskab for 2015 blev gennemgået og godkendt.  

Helge Pedersen, Tinderhøj skole, stillede spørgsmål om forudbetalingen til arrangementet på Østre gasværk der 

løb af stablen februar 2016. Efter en uddybning blev regnskabet godkendt. 

 

 

Punkt 4: Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

Ved næstformand Tonny Rasmussen 

 

Kontingentet er uændret på 150 kr. årligt. 

Budgettet blev godkendt uden kommentarer. 

http://www.pirk.dk/


 
 

 

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag. 

Ved formand Rikke Aller 

Bestyrelsen fremsatte et ændringsforslag med en tilføjelse til vedtægternes §12: 

”Det er foreningens formand og kasserer der tegner foreningen og dermed dem der har bemyndigelse til at 

varetage foreningens forretnings- og banksager” 

Således skal ikke alle bestyrelsesmedlemmer indkaldes for at underskrive forretningsmæssige dokumenter. 

Forslaget er godkendt. 

 

Helge Pedersen, Tinderhøj, spørger til om foreningen er registreret i CVR–registret, hvilket bekræftes. 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Næstformand, Tonny Rasmussen, på valg 

Kassere, Birgit Melander Andersen, på valg 

Medlem, Bente Bruhn, på valg 

1.suppleant Marie Elisabeth Sander, på valg 

2.suppleant Christian Bundgaard, på valg 

 

Der opstillede ingen modkandidater og alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev genvalgt. 

Valget foregik efter vedtægterne.  

 

Punkt 7: Valg af revisor og revisor suppleanter.  

Revisor Tom Wiese: på valg  

Revisor Bjørn Hansen: på valg  

Revisorsuppleant Hanne Løvhøj: på valg  

Der opstillede ingen modkandidater og alle revisorer og suppleanter blev genvalgt. 

Valget foregik efter vedtægterne. 

 

 

Punkt 8: Eventuelt 

Ved næstformand Tonny Rasmussen: 

Bestyrelsen ønskede at vejre interessen for at lave en rejse, i form af en forlænget weekend op til 4-5 dage, fx 

til vinslot eller lignende. 

Der blev generelt ytret tilslutning/opbakning til at arbejde videre med ideen. 

Der kom desuden følgende kommentarer til forslaget: 

Bestyrelsen bedes være opmærksomme på, at flere medarbejdergrupper har weekend arbejde, og sådanne 

arrangementer bør skifte mellem lige og ulige uger. 

 



 
 

 

Hvis rejsen inkluderer deltagelse af en partner uden for Pirks medlemskab, bør der være forskel på tilskuddet/ 

egenbetalingen til arrangementet, således at flest mulige medlemmer får glæde af foreningens midler. 

 

Kommentar fra dirigenten: Dejligt at der er stor tilslutning til arrangementerne. 

Formanden takkede ligeledes alle medlemmer for deres deltagelse og store opbakning til bestyrelsen og 

foreningens arrangementer. Rikke huskede os ligeledes på, at kollegialt samvær er med til at forebygge stress 

og opfodrede medlemmerne til fortsat at række en hånd ud mod kolleger, på tværs i organisationen, for at 

styrke såvel eget som andres velvære og helbred. 

Referent: Bente Bruhn 


