
 

 

 

Generalforsamling i PiRK fredag den 17. marts 2017 

Referat 
 

Punkt 1 

Velkomst og valg af dirigent 
 

Velkomst ved formand Rikke Aller.  

Tilstede fra bestyrelsen: Rikke Aller, Tonny Rasmussen, Birgit Melander Andersen, 

Jette Aagaard Larsen, Dorthe Rudolph, Bente Bruhn, Brian Jørgensen, Marie 

Elisabeth Thomsen. Forhindret: Christian Bundgaard. 

 

Antal medlemmer tilmeldt generalforsamling: 49 

 

Anders Agger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var 

rettidigt indkaldt, og at dagsorden var udarbejdet iht. retningslinjer. Der blev 

udpeget et stemmeudvalg bestående af Helle Vorborg og Kim Erik Andersen. 

 

Punkt 2  

Formandens beretning 
 

Der er afholdt 9 møder, alle har været beslutningsdygtige og der er ført referat fra 

møderne. 

 

Medlemstal er nu på 602 medlemmer. 

 

Foreningen mistede en god samarbejdspartner da Maren døde. Maren plejer at 

levere god gedigen mad til flere af vores arrangementer, bl.a. generalforsamlingens 

stegte flæsk med persille sovs. 

 

Per Ullerichs som altid bakkede op om foreningens arrangementer har søgt nye 

udfordringer. Foreningen ser frem til et godt samarbejde med Anders. 

 

Der er afholdt 9 arrangementer i 2016, alle var besøgt, og det er dejligt at se, at 

medlemmerne bakker op om arrangementerne. Nogle er kommet i stand efter  

 



 

 

 

anbefaling fra medlemmer – alle er velkomne til at komme med forslag, og så vil de 

blive drøftet på et bestyrelsesmøde. Der har været et medlemsforslag om en 

flerdagestur til et vindistrikt. Turen blev arrangeret, og der blev indgået aftale med 

et hotel. Der var kun ganske få som meldte sig til, så turen er aflyst, og indbetaling 

er tilbagebetalt. 

 

En bøn til medlemmerne – hvis I er forhindret, så giv hurtigst muligt besked til Rikke 

– der er indimellem venteliste, så det vil glæde en kollega at få den ledige plads  

 

Vær fortsat opmærksom på, at for at være tilmeldt et arrangement skal der sendes 

mail til Rikke, det er ikke gyldig tilmelding at tilmelde sig på facebook. 

 

Indbetalinger: der kan indimellem være udfordringer med at se, hvem der har 

indbetalt. Vær opmærksom på at det står angivet på invitationen, hvilke oplysninger 

der skal fremgå af din indbetaling. 

 

Det går fortsat godt med at nedbringe formuen som aftalt i 2014. 

 

Formandens samlede beretning kan læses på www.pirk.dk 

 

Der var klapsalver fra salen – tak til Rikke for beretningen. 

 

Punkt 3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  
 

Regnskab blev gennemgået af kasserer Birgit Melander Andersen. 

 

Birgit gennemgik regnskabet og oplyste, at 2016 havde givet et overskud på 3.143 kr. 

Overskuddet skyldes at arrangement ”Shubidua the musical” blev betalt i 2015. 

 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

 

Punkt 4 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
 

Budget er beregnet ud fra samme antal medlemmer, og der er budgetteret med et 

merforbrug på kr. 12.550 kr i 2017. 

 

http://www.pirk.dk/


 

Kontingent er uændret. 

 

Budget blev godkendt uden kommentarer. 

 

 

Punkt 5 Indkomne forslag 
 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

Punkt 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 

Følgende medlemmer er på valg: 

Formand, Rikke Aller (villig til genvalg) 

Sekretær, Jette Aagaard Larsen (villig til genvalg) 

Medlem, Dorthe Rudolph (villig til genvalg) 

Medlem, Brian Jørgensen (villig til genvalg) 

 

Følgende suppleanter er på valg: 

1. suppleant Marie Elisabeth Sander (på valg – ønsker ikke genvalg) 

2. suppleant Christian Bundgaard (på valg – villig til genvalg) 

 

Der opstillede en kandidat til suppleant posten, Anne Andersen. 

 

Opstillede bestyrelsesmedlemmer og suppleant Christian Bundgaard blev 

genvalgt. Anne Andersen blev valgt som suppleant i stedet for Marie Elisa-

beth Thomsen. 

 

Valget foregik iht. vedtægter. 

 

Punkt 7 Valg af revisorer og revisorsuppleant  

 
Følgende er på valg: 

Revisor Tom Wiese (villig til genvalg) 

Revisor Bjørn Hansen (villig til genvalg) 

Revisorsuppleant Hanne Løvhøj (villig til genvalg)  

 

Der opstillede ikke modkandidater og begge revisorer samt suppleant 

blev genvalgt. 



 

 

Valget foregik efter vedtægterne. 

 

 

 

Punkt 8 Eventuelt 

 
Niels: tak for formandens beretning. 

Foreslår at nedsætte deltagergebyret til generalforsamlingen til 20 kr. for at ”æde” 

yderligere af formuen. 

 

Anders Agger takkede for god ro og orden og benyttede samtidig lejligheden til at 

tilknytte en personlig kommentar. 

 

Han vil bakke op om personaleforeningen, da han sjældent har oplevet så høj social 

kapital som i Rødovre. Det mærkes tydeligt, at medarbejderne kan lide at komme på 

arbejde og kan lide hinanden. Det var en virkelig god idé der kom frem på 

virksomhedskonferencen i 2001. Tak til de som lægger et stort arbejde i foreningen. 

Anders ser frem til at deltage i kommende arrangementer. 

 

Rikke fik ”stafetten” og takkede for en god generalforsamling, og for at hun selv og 

bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt. 

 

Rikke takkede bestyrelsen for det gode samarbejde og medlemmerne for deres 

store opbakning til bestyrelsen og deltagelse i foreningens arrangementer. 

En speciel tak til Marie for hendes store engagement som suppleant og held og lykke 

med den kommende lille ny. 

 

Vi skal huske hinanden på at kollegialt samvær er med til at forebygge stress. Vi skal 

fortsat række ud mod hinanden både i det nære og på tværs af organisationen. Det 

vil styrke både eget og andres velvære i det daglige og være med at vedligeholde et 

godt helbred. 

 

Referent: Jette Aagaard Larsen 


