
Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus BSS Personaleforening d. 17. maj 2018 

Tilstede: Trine Susanne Johansen, Kim Lilholt Ruggaard, Mona Toft Madsen, Camilla Ravnsborg 
Kirkegaard, Sinne Brandt Jakobsen, Peder Harbjerg Nielsen, Matilde Thorsen og Alexander 
Taaning Grundholm. 

1. Valg af ordstyrer 

Trine Susanne Johansen blev valgt som ordstyrer. Sinne Brandt Jakobsen blev valgt som 
referent. 

2. Bestyrelsens beretning 

• I 2017 har personaleforeningen afholdt i alt 17 arrangementer mod 16 i 2016.  
• Vi har afholdt mange forskellige arrangementer; koncerter, byvandringer, 

madlavning samt de traditionelle arrangementer Klovn og Is og Juletræsfesten 
• Det har kun været nødvendigt at aflyse to arrangementer pga. for få tilmeldte. 
• Særligt populære arrangementer har været CV Jørgensen-koncerten og 

Molekylærmadlavning. 
• Vi vil gerne have flere deltagere til vores arrangementer, men det er svært at se et 

mønster i, hvilke arrangementer der er populære, og hvilke der ikke er. Prisen og 
tidspunkt har dog noget at sige, og vi må blive ved med at prøve os frem. 

• Vi fortsætter med at lave både brede såvel som smalle arrangementer. 
• Peder Harbjerg foreslår, at vi også tæller Sommerfesten med som et 

personaleforeningsarrangement, da vi jo også leverer øl til festen. 
• Vi har stadig en række fustager med Aarhus BSS øl (inkl. en ny fra 2017) liggende. 

Nogle skal byttes, og det har Kim styr på. Desuden skal vi skal have fundet på et 
arrangement, hvor vi kan få delt ud af øllene. Evt. et fredagsbarsarrangement, hvor 
vi giver de første seks fustager. 

3. Godkendelse af sidste års regnskab 

• Formanden fremlagde foreningens regnskab for 2017. 
• Det ser rigtigt fint ud. Vi har stadigt penge til overs – mere præcist kr. 23.345,52. Vi 

får et tilskud på kr. 100.000 fra Aarhus BSS, og vi vil helst ikke have overskud. Målet 
er stadigt at gå i nul. 

• Revisor Peder Harbjerg Nielsen har godkendt regnskabet. 
• I 2018 forsøger bestyrelsen at lave en tilpas mængde arrangementer, så budgettet 

kan bruges. Det er ikke realistisk at afholde flere arrangementer, da bestyrelsen er 
blevet mindre, og der derfor er færre hænder til at tage fra. I stedet kan vi overveje 
at sætte deltagerbetalingen lidt ned, så regnskabet går op.  
 



4. Debat om foreningens opgaver og indsendte forslag fra medlemmer 

• Der er ingen indsendte forslag fra medlemmer. 
• Vi vil gerne skabe lidt mere opmærksomhed omkring os selv, så vi får flere deltagere 

og meget gerne også flere bestyrelsesmedlemmer. 
• Det konkluderes, at vi ikke mangler ideer, men snarere tid til at få dem ført ud i livet. 
• Vi overvejer at lave flere af de populære smagsarrangementer. 
• De to deltagende ph.d.-studerende fra PS fortæller, at der måske mangler viden om 

personaleforeningen på institutterne. Og at mails ofte drukner og ikke virker 
relevante.  

• Forslag til hvordan vi kan gøre opmærksom på personaleforeningen:  

a) historie til fakultetets nyhedsbrev – den gode fortælling om foreningen. 
b) rundtur på institutterne, hvor vi fortæller om foreningen.  
c) ændrer titlen på mails?  
d) gøre information om foreningen til en del af intropakken til nye 
medarbejdere. 

5. Valg af bestyrelse på min. 5 medlemmer - helst ét medlem pr. enhed 

• Trine Susanne Johansen - genvalgt som formand 
• Kim Lilholt Ruggaard - genvalgt  
• Mona Toft Madsen - genvalgt  
• Camilla Ravnsborg Kirkegaard - genvalgt  
• Sinne Brandt Jakobsen – genvalgt  
• Henrik Friis Bach – ønsker at udtræde af bestyrelsen.  

Han har dog tilbudt fortsat at hjælpe til med arrangementer. Vi vil også høre, om 
han kan være behjælpelig med webshoppen og det nye Conference Manager-
system, indtil vi får en ny, der har styr på disse systemer. 

• Mona Friis Bach har evt. en kollega, som gerne vil være med i bestyrelsen. Hun giver 
besked. 

6. Valg af to revisorer 

• Peder Harbjerg Nielsen – genvalgt som revisor 
• Efter mødet har Marie Herly fra ECON indvilget i at træde ind som supplerende 

revisor. 

7. Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 

 


