
Referat fra bestyrelsesmøde i personaleforeningen 1. december 2016 

Til stede: Mona Toft Madsen, Michael Mejlgaard Udby, Kim Lilholt Ruggaard, Camilla Kirkegaard, Trine 
Susanne Johansen, Henrik Friis Bach, Morten Rømer Holm og Andreas G. Jensby 

Afbud: Svend Søborg og Laura Hammerschmidt 

1) Siden sidst: evaluering af den nye måde at lave PF-arbejde på og program for foråret 2017 
Der var opbakning fra alle til at fortsætte arbejdsformen, og vi fik arrangeret et fint program med 
11-14 arrangementer for foråret 2017. De løse ender efter mødet sørger folk selv for at følge op på, 
så vi får arrangementerne i kalenderen. Andreas sender samtlige webshops til godkendelse. 
 

2) Økonomien: Andreas giver en status 
Økonomien er fortsat god og giver mulighed for at gentage succesen med en Aarhus BSS-øl i stil 
med den, vi fik fra Humleland sidste år. Vi har fået de penge retur fra BSS-revyen, som de havde 
dobbeltfaktureret os. For løbende at have et godt overblik over økonomien i personaleforeningen 
laver vi et Google Sheet, hvor vi hver især fylder ind, når vi har haft arrangementer. Så kan vi også 
gøre mere grundig status over antallet af deltagere, indtægter og udgifter, når året er omme. 
Michael påtog sig opgaven med at oprette Excelarket i Google Sheets.  
 

3) ARoS-kort ryger – skal vi gøre noget i stedet? 
Fra 30. januar 2017 udløber vores aftale med ARoS omkring sæsonkort uden mulighed for 
fortsættelse. Vi talte om i stedet at købe x antal billetter, fx 100 ligesom vi har gjort til Moesgaard 
Museum, så vi stadig kan arrangere ture og rundvisninger til ARoS. Laura dribler videre med at 
undersøge og forhandle billetpriser med ARoS. 
 
Morten står for at købe en ny omgang billetter til Moesgaard Museum, få vores ubrugte 2016-
billetter overført til 2017 samt pille ARoS-kort-ordningen af hjemmesiden.  
 

4) Vores egen deltagelse i arrangementer – hvornår og hvornår ikke? 
Vi drøftede, hvornår bestyrelsen selv kan deltage i arrangementer. Særlig ved ”små” 
arrangementer med få pladser, kan bestyrelsen potentielt fylde mange pladser, hvilket dog aldrig 
har været tilfældet. Vi besluttede i fællesskab, at medlemsskaren på Aarhus BSS som udgangspunkt 
altid har førsteret til pladserne ved arrangementerne. Er der ledige pladser tæt på deadline, kan 
bestyrelsesmedlemmerne melde sig til.  
 

5) En plan for en ny omgang BSS-øl: hvor meget på hhv. flaske og fustage? Hvilke officielle BSS-
arrangementer kan den bruges til?  
Det blev besluttet at gå videre med endnu en omgang Aarhus BSS-øl. Dekanatet vil formentlig 
gerne aftage ca. 15 fustager til sommerfesten 2017. Vi talte om at lave to nye etiketter, som var en 
smule mere neutrale – én omkring business og én omkring social sciences – så flaskeøllene også 
kan bruges til mere officielle anledninger og gaver.  
Kim undersøger ølindkøbet, og Henrik undersøger muligheden for et Aarhus BSS-ølkrus. 
 

6) Generalforsamling til foråret 
Holder vi i starten af april. Kim og Henrik står for ost- og vinsmagning. Når tiden nærmer sig, lægger 
vi et budget for generalforsamlingen, som vi kan købe ind for alt efter antallet af deltagere. 
 

7) Eventuelt 
Ingen punkter til eventuelt. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tsiil6a61tmURDpQxFmP9No4uzVb1Rjy0fpj3hrwyVQ/edit#gid=0


 


