
 
 

Referat fra PiRKs generalforsamling fredag 20. marts 2015. 
 

 

Punkt 1: Velkomst og valg af dirigent. 

Formanden bød velkommen til de fremmødte – i alt 58 medlemmer havde tilmeldt sig. 

 

Per Ullerichs blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.  

Endvidere blev Kim Bech Andersen, Kim Halberg og Helle Vorborg valgt til stemmeudvalg. 

 

 

Punkt 2: Formandens beretning. 

Formandens beretning gav et godt indblik i og indtryk af året der er gået.  

 

Bestyrelsen har afholdt 7 møder i løbet af året, alle har været beslutningsdygtige, og ved alle møder er der 

ført referat. 

 

Bestyrelsen fik på generalforsamlingen 2014 til opgave af medlemmerne at nedskrive foreningens formue. 

Opgaven er lykkedes – det har været en win – win situation. Formuen er blevet mindre, og de medlemmer 

som har deltaget i sidste års arrangementer har kunnet nyde godt af lidt mere luksus end vanligt.  

 

Fremadrettet vil bestyrelsen fortsat søge at nedbringe formuen, men det er også vigtigt at vi kan stå inde 

for forbruget. Pengene skal bruges med omhu og til glæde for medlemmerne. 

 

Arrangementerne har trukket mange medlemmer til – og det har været dejligt at se at flere decentrale 

kolleger deltage.  

 

Endvidere forpligtede formanden sig ved generalforsamlingen i 2014 til at sørge for at foreningens 

hjemmeside kom op at ”køre” inden generalforsamling 2015 - også denne opgave er blevet løst.  

 

Til slut takkede formanden for et godt og hyggeligt samvær – og gav en særlig tak til de mange frivillige 

medlemmer der altid er rare at give en hånd med ved arrangementerne.  

 

Essensen af at have en personaleforening har formanden formuleret på følgende måde: 

 

”Sociale relationer er det kit, der binder fællesskabet sammen. Sociale relationer er en væsentlig faktor for, om vi 

som kolleger trives. Trivsel er en forudsætning for, om vi som mennesker er velbefindende på vores arbejdsplads. 

Arbejdsglæde skaber et bedre helbred, og et godt helbred skaber mindre sygefravær.  

 

Min opfordring vil derfor være: Ræk hånden ud og se nogle mennesker. Deltag i pirks arrangementer – tal med din 

kollega, på tværs af organisationen. Sæt dig i en position hvor du ”ser” din kollega, og hvor de ”ser” dig. Så gør du 

noget godt både for dit eget, men også for andres helbred”. 

 

Formandens samlede beretning kan læses på www.pirk.dk 

 

 

Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 

Regnskab for 2014 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger. Foreningens formue er nedbragt 

med 20.000,-. 

http://www.pirk.dk/


 
 

 

Punkt 4: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

Budget for 2015 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.  

Kontingentet forbliver uændret – 150 kr. årligt.  

 

 

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke modtaget forslag til behandling. 

 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Formand, næstformand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg. 

 

Følgende blev valgt: 

Formand Rikke Aller:   genvalgt for 2 år 

Næstformand Tonny Rasmussen: genvalgt for 1 år 

Sekretær Jette Aagaard Larsen valgt for 2 år 

 

Da Jette blev valgt som sekretær, skulle der herefter vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 2.  

 

Dorthe Rudolph var villig til genvalg. Bestyrelsen havde modtaget fuldmagt fra Brian Jørgensen og Gina 

Petersen der begge ønskede at stille op til bestyrelsen og Bente Bruhn, der var til stede, ønskede ligeledes 

at stille op til bestyrelsen. 

 

Efter kampvalg blev følgende tre valgt ind i bestyrelsen: 

Dorthe  50 stemmer 

Bente 43 stemmer 

Brian 40 stemmer 

 

Gina Petersen fik 15 stemmer. 

 

Som suppleanter blev valgt: 

1. suppleant: Marie Elisabeth Sander 

2. suppleant Christian Bundgaard  

  

Bestyrelsen ser herefter således ud: 

Formand:  Rikke Aller 

Næstformand:   Tonny Rasmussen 

Kasserer:  Birgit Melander Andersen 

Sekretær:  Jette Aagaard Larsen 

Medlem:  Dorthe Rudolph 

Medlem:  Bente Bruhn 

Medlem:  Brian Jørgensen 

1. Suppleant:  Marie Elisabeth Sander 

2. Suppleant:  Christian Bundgaard 

 

Valget blev gennemført i god ro og orden. 

 



 
 

Punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleanter. 

Revisor Tom Wiese:  genvalgt 

Revisor Bjørn Hansen:  genvalgt 

Revisorsuppleant Hanne Løvhøj: genvalgt 

 

 

Punkt 8: Eventuelt. 

Flere medlemmer takkede bestyrelsen for det gode arbejde. 

 

Formanden takkede dirigenten for indsatsen og medlemmerne for god ro og orden. Formanden bød den 

nye bestyrelse velkommen og glæder sig til et godt og konstruktivt samarbejde. Afslutningsvis takkede hun 

de afgående medlemmer for en stor indsats, i den tid de har siddet i bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

Referent:  Jette Aagaard Larsen 

 

 

 

 

  


