
Referat fra bestyrelsesmøde i personaleforeningen 7. september 2016 

Referaterne er skrevet under hvert dagsordenspunkt. 

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

Afbud: Svend Søborg 

1. Valg af ny formand og næstformand 
Bestyrelsen udnævnte Michael Mejlgaard Udby som ny næstformand og Andreas G. Jensby som ny 
formand af bestyrelsen for Personaleforeningen på Aarhus BSS. Den tidligere formand Jonas K. Fink 
er trådt af som bestyrelsesformand, da han har fået job uden for Aarhus BSS. Trine Johansen fra 
BCOM og Camilla Kirkegaard fra Aarhus BSS Kommunikation er på forårets generalforsamling også 
indtrådt som medlemmer af bestyrelsen. 
 

2. Kort status på foreningens økonomi og drøftelse af, hvordan vi bruger pengene 
Andreas gav en status på foreningens økonomi. BSS-revyen har dobbeltfaktureret os, så der 
kommer kr. 2100,00 derfra retur. Økonomien giver plads til at øge foreningens tilskud til 
arrangementer en smule, så deltagerbetalingen kan sænkes og dermed forhåbentlig tiltrække 
endnu flere deltagere. 
 

3. Ændring af bestyrelsesmødernes forløb og indhold 
Mange havde opfattelsen af, at det var blevet et ret omfattende arbejde at stå for at lave PF-
arrangementer. Der er meget planlægning og kommunikation før, under og efter arrangementerne, 
og ligeledes opstod der flaskehalse i forhold til webshops, hjemmeside, nyhedsbrev osv. Derfor blev 
det besluttet at ændre bestyrelsesmøderne til egentlige arbejdsmøder, hvor vi planlægger og 
arrangerer events for ét semester af gangen. Derudover besluttede vi at droppe den Facebook-
gruppe, der ellers lige var blevet oprettet. 
Den nye arbejdsmetode på bestyrelsesmøderne følger ca. nedenstående skabelon: 

a) Alle møder op med minimum én ide til et event til semesteret 
b) Vi får overblik over arrangementerne og fordeler dem datomæssigt  
c) Vi ringer ud og booker/aftaler dét, som skal bookes og aftales (så vidt muligt) 
d) Vi laver arrangementsbeskrivelser og finder billeder til PF-hjemmesiden 
e) Vi opretter webshops og sender dem samlet til godkendelse hos Økonomi 
f) Vi samler op på, hvad vi mangler og som skal gøres efter mødet 

4. Evaluering af den nye arbejdsmødeform og planlægning af næste bestyrelsesmøde 
Der var umiddelbart positive tilbagemeldinger hele vejen rundt omkring den nye arbejdsform. Det 
giver mere gejst at sidde og ordne det praktiske sammen og samtidig en stor ro at vide, at langt det 
meste arbejde er gjort, når mødet er omme. Så vi kører videre med denne form. 
 

5. Eventuelt 
Ingen punkter til eventuelt. 

 


