
Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus BSS Personaleforening d. 6. marts 2019 

Tilstede: Trine Susanne Johansen, Kim Lilholt Ruggaard, Mona Toft Madsen, Camilla Ravnsborg 

Kirkegaard, Sinne Brandt Jakobsen, Helle Merete Haahr Bundgaard. 

1. Valg af ordstyrer 

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

2. Bestyrelsens beretning 

 I 2018 har personaleforeningen afholdt i alt 13 arrangementer. De to faste 
familiearrangementer (Klovn og Is/Juletræsfesten), to madlavningskurser, ét besøg 
på ARoS, tre koncerter, tre filmarrangementer, ét fredagsøl-arrangement og én 
generalforsamling. 

Det er lidt færre, end vi plejer, men stadig fint. Vi har haft god variation i 
arrangementerne og altid haft ting i kalenderen. 

 Pga. de lidt færre arrangementer har vi også fordoblet vores indestående til ca. 
49.000 kr. i slutningen af 2018 (+ de 100.000 fra dekanen) mod ca. 23.000 kr. i 
starten af året.  
 
Det er ikke meningen, at vi skal akkumulere penge, så konklusionen må være: penge 
haves – arrangementer fattes! 
 

 Det betyder dog ikke, at vi skal lave gratis arrangementer. Tværtimod er vi enige om, 
at der altid skal være deltagerbetaling, da det forpligter folk til at komme.  
 

3. Godkendelse af sidste års regnskab 

 Revisor Peder Harbjerg Nielsen har godkendt regnskabet uden bemærkninger. 
 

4. Debat om foreningens opgaver og indsendte forslag fra medlemmer 

 Færre arrangementer skyldes alt andet lige, at vi er færre i bestyrelsen til at tage fra. 
Vi skal have flere medlemmer til at komme med forslag og stå for arrangementer.  
 

 Det er svært at finde ud af, hvorfor folk på fakultetet ikke er mere engagerede ift at 
møde op til og indsende forslag til arrangementer. Skyldes det travlhed? Manglende 



viden? Manglende lyst? Vi ved det ikke, og derfor er det også svært at vide, hvordan 
vi skal sætte ind. 
 

 Følgende forslag kom på bordet: 
 

o Vi laver en konkurrence, hvor de to bedste arrangementsforslag vinder gratis 
adgang til 5 arrangementer for dem selv og en ledsager. Kan komme med i 
næste nummer af nyhedsbrevet. De indsendte forslag bedømmes af 
bestyrelsen. 

o Vi tager forbi afdelingsmøder og spreder budskabet 
o Vi holder en personaleforeningsfest 
o Vi slår os sammen med andre personaleforeninger fx den på Arts. Her skal vi 

dog overveje, om det giver mening i alle slags arrangementer.  
o Få tidligere arrangementer tilbage i kalenderen, så man kan se, hvad vi har 

lavet. 
 

 Helle foreslår: strikke/hækleaften på Det Gamle Mejeri i Stilling, nu Designmejeriet. 
Hun vender tilbage med mere info. 
 

 Arrangementer på Fuglsøcentret var oppe at vende, men vi blev enige om, at det er 
den slags arrangementer, som man selv vil kunne tage til.  

 

 Arrangementer i Personaleforeningen bør give noget ekstra, som man ikke selv vil 
kunne få – fx en guide, et foredrag osv. 
 

 Forårets arrangementer:  
 

o Klovn og Is d. 13. juni (Sinne er ansvarlig) 
o Koncert med Patty Smith d. 21. juni (Kim er ansvarlig) 
o Persisk madlavningskursus d. 9. maj (Camilla er ansvarlig) 
o Film om Elton John slut maj (Henrik er ansvarlig) 
o Art and Porn på ARoS evt. start juni og/eller start september (Sinne og 

Camilla er ansvarlige) (Her skal vi tjekke om vi har rundvisning med som en 
del af vores aftale med ARoS) 

o Strikkeaften på Det Gamle Mejeri (Helle er ansvarlig) 
o Evt. byvandring (Trine er ansvarlig) 
o Evt. rundtur på Moesgaards faste udstilling (Camilla er ansvarlig) 

 

 Vi mødes igen efter sommerferien og snakker om efterårets arrangementer. 

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



 Trine Susanne Johansen – afgår som formand, men bliver i bestyrelsen. Tak til Trine 
for godt formandskab  

 Kim Lilholt Ruggaard - genvalgt  

 Mona Toft Madsen – forlader bestyrelsen. Tak til Mona for godt bestyrelsesarbejde 
 

 Camilla Ravnsborg Kirkegaard - genvalgt  

 Sinne Brandt Jakobsen – valgt som ny formand  

 Helle Merete Haarh Bundgaard – valgt ind i bestyrelsen. 
 
Henrik Friis Bach er fortsat ansvarlig for webshoppen og Conference Manager-
systemet. 

6. Valg af to revisorer 

 Peder Harbjerg Nielsen – genvalgt som revisor 

7. Eventuelt 

 Camilla foreslår, at vi laver nogle tydelige procedurer for, hvilken 
arrangementsinformation man skal sende til Camilla og Sinne og hvornår.  

 
Det er vigtigt, at vi får informationen i god tid – og at det er den rette information. 
Bl.a. er der kommet nye regler for brug af billeder, som betyder, at vi skal kunne 
kreditere en fotograf. Man kan dermed ikke længere bare finde et tilfældigt billede 
på nettet. 
 

 Det kunne også være fint med en diskussion af, hvornår et arrangement bør aflyses. 
Hvor få skal man være? 
 

 Conference Manager – det kunne være godt, hvis man kunne få adgang til systemet 
ifm. de arrangementer, man selv står for, så man kan følge med. 


