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Formandens beretning til PiRK’s generalforsamling  

fredag den 22. marts 2019. 

 

Efter valget på sidste års generalforsamling, der blev afholdt den 16. marts, kom bestyrelsen til at 

se således ud: 

 

Formand:  Rikke Aller 

Næstformand: Tonny Rasmussen 

Kasserer:  Birgit Melander Andersen 

Sekretær:  Jette Aagaard Larsen 

Medlem:  Dorthe Rudolph 

Medlem:  Brian Jørgensen 

Medlem:  Christian Bundgaard 

1. Suppleant:  Kim Glumsøe 

2. Suppleant:  Ulla Balmer 

  

I løbet af året har bestyrelsen afholdt 8 møder, hvor alle har været beslutningsdygtige. Alle møder 

har været varslet, og der er ført referat ved alle møderne. 

 

Der har været planlagt og afholdt mange spændende arrangementer i 2018, og langt de fleste af ar-

rangementerne har der været rigtig god tilslutning til, mange af dem endda helt udsolgt.  

 

2018 blev skudt godt i gang. Tirsdag den 6. februar var personaleforeningen på rundvisning i Royal 

Arena. I løbet af den time rundvisningen varede, kom vi bag kulisserne i multiarenaen, hvor artister 

som Metallica, Rod Stewart og Drake allerede har henrykket tusindvis af gæster. 

Med sit gennemtænkte design og klassisk nordiske look er arenaen en visuel perle både indvendig 

som udvendig, så der er ingen tvivl om, at alle deltagerne fik “en på opleveren”. 

Royal Arena har plads til op mod 16.000 siddende og stående gæster til kultur-og musikarrange-

menter. Til sportsbegivenheder er kapaciteten op til 12.500 tilskuere. Arenaen er fleksibel og ska-

lérbar, så det er muligt at afholde arrangementer, hvor kun en mindre del af arenaen og dermed 

tilskuerkapaciteten udnyttes. 
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Arenaen har en størrelse på ca. 35.000 m2 med store foyerarealer hvor der både er caféer, re-

stauranter og barer, så der er god plads til publikum. Royal Arena er designet ud fra en stærk 

skandinavisk designtradition, hvor der er lagt vægt på kvalitet, funktionalitet og design. Det er de-

signteamet 3XN, der står bag.  

Det var plads til 40 deltagere på denne utrolig spændende rundvisning, og pladserne blev revet 

væk.  

 

Fredag d. 16. marts blev der afholdt generalforsamling for foreningens medlemmer i Kostalden på 

Rødovregård. Der var et flot fremmøde og en god stemning. Efter den formelle del af arrangemen-

tet, fik vi traditionen tro stegt flæsk med persillesovs. 39 medlemmer deltog i dette arrangement. 

 

Torsdag den 26. april inviterede personaleforeningen på byvandring med Allan Mylius Thomsen.  

Der var plads til 40 deltagere på turen, men kun 22 medlemmer trodsede denne regnfulde efter-

middag vejrguderne, der til gengæld kl. 17.01 blev belønnet med solen der brød igennem, og med 

endnu en skøn byvandring anført af Allan Mylius Thomsen i sædvanlig topform, fyldt med fakta, 

anekdoter og røverhistorier om arbejdernes København. 

Efter to spændende timer blev aftenen afsluttet med skønne hakkebøffer med spejlæg og tilbehør i 

restaurant Nyboders Køkken. Endnu et godt arrangement gennemført til de fremmødtes store til-

fredshed.  

 

Onsdag den 9. maj blev der holdt musikquiz for personaleforeningens medlemmer. Ikke mindre 

end 29 hold, svarende til 174 deltagere, var samlet til quiz i Kulturhuset Viften. 

Inden vi gik i gang med at quizze fik vi noget dejlig mad, der var leveret fra Skovly. Da klokken var 

20.59 blev der åbnet op for salg af en PiRK speciel drink. Efter quizzen spillede quizzværterne Niels 

og Hasse op til dans, frem til kl. 01.30, hvor bestyrelsen sagde tak for i aften. 

 

Fredag den 22. juni blev der afholdt sommerudflugt for foreningens medlemmer. 

Vi mødtes kl. 16.45 ved Nyhavnsbroen, hvorfra vi tog på en 2 timers lang sejltur i de københavn-

ske kanaler med restaurantbåden Klods Hans. Under sejlturen blev der serveret en forfriskning 

samt lidt snacks og frugt. Efter sejlturen der endte ved Gammel Strand gik turen op langs Strøget 

til Istedgade, hvor vi havde bestilt bord på den mexikanske restaurant Senorita. Ud af de 66 mulige 

pladser deltog 56 medlemmer i dette meget hyggelige arrangement. 
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16 løbehold og 10 gå-hold var tilmeldt DHL-stafetten i Fælledparken der fandt sted onsdag den 29. 

august. Omkring 150 deltagere og heppere var i alt samlet omkring arrangementet. Vejret viste sig 

fra sin bedste side – tørt og høj sol – humøret var højt, og der var en rigtig god stemning. Efter 

sidste løber var kommet i mål, sluttede vi aftenen af med en lækker buffet, leveret fra Bing & Nør-

gaard.  Arrangementet er kommet i stand i samarbejde med RKS – Rødovre Kommunale Sports-

klub og Rødovre Kommune, og jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke både kommunen 

og RKS for det gode samarbejde. 

 

Fredag den 31. august havde medlemmer og deres familier mulighed for at komme i Cirkus Arena. 

Kl. 16.00 blev personaleforeningen inviteret ind til Familiedagen og budt velkommen af Susanne. 

Dagligdagen i cirkus minder om et lille ”lokalsamfund” med eget vaskeri, kokke og privatboliger. 

Alle har hver deres opgave og det hele fungerer som et velsmurt maskineri. Det er en uddannelse 

at være god til at sætte telt op og nedtage det igen. Det tager 5 ½ time at gøre klar til en forestil-

ling og ca. 2 ½ time at nedtage det hele igen. Børn som vokser op i cirkus får mulighed for at øve 

på egne numre og dygtiggøre sig, indtil den dag hvor de kan deltage i manegen enten alene eller 

sammen med andre. De medlemmer der deltog i familiedagen fik vist et andenummer, 

kniv/øksekast mod person og en dreng der havde opøvet sig til at jonglere med både bolde og ket-

sjere. Deltagerne var inde bagved scenen og se hvor artisterne står og venter på at komme ind, 

Susanne kunne fortælle at alle får sommerfugle i maven når de står og venter. Kl. 17.00 gik forestil-

lingen i gang. Clemens og ”kronprinsessen” ledte deltagerne igennem et eventyr om cirkuskareten 

som kørte på ægte ”klovnetårer”. Heldigvis lykkedes det at få fat i tåren, og kareten kunne køre 

igen. En dejlig oplevelse og ved at se rundt på PiRK’s medlemmer så det ud til, at der var glæde i 

alle de små familier. Ud af 100 mulige pladser deltog 85 i dette arrangement. 

 

Fredag den 19. oktober afholdte PiRK cocktailsmagning for foreningens medlemmer. Aftenen star-

tede med en lækker buffet, leveret fra Skovly, hvorefter Kjeld fra Borgstrøm Vine guidede os igen-

nem et par timers langt kursus i, hvordan man mikser de dejligste cocktails. Stemningen var i top, 

og det var en herlig aften. 65 medlemmer var tilmeldt arrangementet, til trods for at vi havde sat 

et loft på 40 deltagere. Vi kom hinanden meget nær den aften. 

Søndag den 25. november blev der afholdt juletræsfest for foreningens medlemmer og deres fami-

lier. Arrangementet foregik i festsalen på Plejehjemmet Ørbygård, hvor der normalt er plads til 
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max 155 personer, men hvor ikke mindre end 165 glade og forventningsfulde børn og voksne var 

samlet i den flot pyntede sal. Julemanden og nissen hyggede om børnene. Der blev danset om jule-

træ og lavet ballondyr. Der blev taget billeder af børnene sammen med julemanden, og der blev 

delt slikposer og gaver ud til børnene, imens de voksne hyggede sig med blandt andet glögg og æb-

leskiver. Og så blev det atter jul. 

 

Den 11. december var foreningen på rundvisning på Christiania. Vi mødtes kl.16.00 ved kunstgalle-

riet Gallopperiet, hvor vi startede med at høre et foredrag om Christianias historie. Herefter fik vi 

en rundvisning på staden, hvor vi blandt andet så kvindesmedien, cykelhandleren og købmandsbu-

tikken. Efter rundvisningen, der varede ca. 1½ time, rundede vi aftenen af med dagens ret i Café 

Nemoland. Der var plads til 40 deltagere på turen, og billetterne blev revet væk til dette, på mange 

måder, interessante arrangement. 

 

Arrangementerne er kommet i stand både på bestyrelsens vegne, men også medlemmer er kom-

met med forslag til arrangementer. Det er vi naturligvis meget glade for, og vi vil da også fortsat 

opfordre jer til at kontakte en af os fra bestyrelsen, såfremt I har forslag til kommende aktiviteter.  

 

Jeg vil gerne takke jer medlemmer for den store opbakning og tilslutning, vi i bestyrelsen får til vo-

res arrangementer. Vi forsøger at lave så mange forskelligartede arrangementer som muligt, I håb 

om at ramme noget for enhver smag. Med den opbakning vi har fået til arrangementerne, vil jeg til-

lade mig at konkludere, at det faktisk er lykkedes os meget godt. 

 

Vi har fået mange nye medlemmer i den senere tid, og det er vi naturligvis rigtig glade for. Typisk 

er det ved afholdelse af arrangementer, at vores kolleger melder sig ind i foreningen. Der har væ-

ret noget bevægelse i medlemstallet. Nogen er faldet fra, men flere nye er kommet til. Det bety-

der, at vi i dag er 632 medlemmer. Det er flot, men vi vil naturligvis stadig opfordre jer til, at anbe-

fale nye medarbejdere at melde sig ind i foreningen. Pjece om foreningen kan hentes på forenin-

gens hjemmeside www.pirk.dk eller ved at kontakte en fra bestyrelsen. 

 

Vi har tidligere sendt en oversigt ud til jer over de kommende arrangementer for 2019, men for 

en god orden skyld, vil jeg lige ridse dem op her. 

25. januar Es Amor vin og tapas smagning - 55 deltog i dette arrangement  

22. februar Fastelavnsfest - 22 deltog i dette arrangement  

http://www.pirk.dk/
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22. marts  Generalforsamling – det er i dag, og vi er 31 medlemmer tilmeldt  

26. april Byvandring ”Den glemte kunst” v/Allan Mylius Thomsen 

29. maj  Musikquiz  

21. juni  Sommerfest 

28. august  DHL stafet i Fælledparken – i samarbejde med RKS 

20. september Chokoladefestival hos Peter Beier, Ørsholt Gods   

18. oktober  Champagnesmagning 

24. november Juletræsfest 

 

Og som jeg nævnte tidligere, forsøger vi os med så mange forskelligartede arrangementer som mu-

ligt, i håb om at ramme noget for enhver smag. I år er vores helt store sats chokoladefestivallen 

der finder sted i oktober. Et sats fordi det er et noget dyrere arrangement, end I tidligere har op-

levet. Jeg har ikke helt regnet på det endnu, men den faktiske pris for arrangementet løber op på 

omkring 1100 kr. pr. person, så I skal nok forvente en deltagerpris på omkring 600 kr. pr. person. 

Det er mange penge, men til gengæld kan vi også godt love jer, at I får noget ud over det sædvanli-

ge og I får i hvert fald en ordentlig en på opleveren.  

  

Det var de planlagte arrangementer. Ud over dem vil der, som vanligt, også løbende komme tilbud 

fra vores samarbejdspartnere – Viften, DR Koncerthuset, DaNordic Trading m.fl. Invitationer vil 

blive sendt til jer på mail cirka en måneds tid før de forskellige arrangementers afholdelse, ligesom 

I naturligvis også vil kunne læse om både de faste arrangementer og de løbende tilbud på forenin-

gens hjemmeside www.pirk.dk og på foreningens facebookgruppe PiRK. I skal dog være opmærk-

somme på, at det ikke er nok at trykke ”deltag” til et arrangement på Facebook – I er nødt til også 

at tilmelde jer, som det er angivet i invitationen.   

 

Jeg har de senere år været lidt efter jer omkring registrering ved indbetaling via mobile pay. Mange 

benytter sig af den mulighed, men flere har tidligere glemt at skrive navn og arrangement på i 

kommentarfeltet. Det har til tider kostet en del ekstraarbejde for bestyrelsen at finde frem til af-

sender, men det er I heldigvis blevet meget bedre til. Så tusind tak for det   

 

Jeg har også tidligere været lidt efter jer omkring det med at melde afbud til tilmeldte arrangemen-

ter, såfremt man bliver forhindret. Tidligere er medlemmer bare blevet væk fra et arrangement, 

hvis man er blevet forhindret i at deltage. Og det er rigtig ærgerligt, hvis der er andre der ville 

http://www.pirk.dk/
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kunne få glæde af pladsen. Men det er I heldigvis også blevet meget bedre til. Så tusind tak også for 

det    

 

Tak til jer allesammen for godt og hyggeligt samvær. Og en ekstra tak til jer der altid stiller op med 

en hjælpende hånd ved arrangementerne. Det er vi i bestyrelsen meget glade for. Endelig en tak til 

bestyrelsen for jeres store engagement. I yder en fantastisk indsats for foreningens virke, hvilket 

jeg sætter stor pris på.  

 

Arbejdspladsen er et sted, hvor de fleste mennesker bruger størstedelen af deres tid i hverdagene. 

Derfor er det også vigtigt, at man har det godt, ikke bare på det professionelle plan, men også på 

det sociale plan, så det er et rart sted at være. 

 

Jeg vil derfor runde af med at fortælle, at jeg – da jeg sad og forberedte mig på denne beretning - 

fandt en top ti på nettet over ting der kan styrke arbejdsmiljøet på ens arbejdsplads. Og det aller-

første punkt var gode kolleger.  

 

Gode kollegaer er nemlig alfa omega, når det kommer til arbejdsmiljø. Det er vigtigt at komme 

godt ud af det med hinanden, både professionelt, men også på det private plan. Det er rart at kun-

ne have nogle at snakke med, hvor det ikke altid behøver at handle om arbejde. Det er derfor vig-

tigt, at sørge for at lave nogle arrangementer engang imellem, så alle kan rystes mere sammen, og 

dermed skabe et bedre sammenhold på arbejdspladsen.  

 

Og det er lige præcis det, der er et af PiRKs formål.  

 

Afslutningsvis vil jeg derfor opfordre jer til at tage jeres kollegaer under armen og deltage i perso-

naleforeningens arrangementer, så gør I noget godt både for jer selv og for hinanden.    

 

Tak for ordet. 

 

 


