
Ringsted Kommunes Personaleklub 

Referat fra Generalforsamling 27. februar 2018   

Dagsorden iflg. vedtægterne 

1. Valg af 3 stemmetællere 
• Birgit Wehlast, Margit Krøll og Helle Wermuth blev valgt som stemmetællere 

2. Valg af dirigent 
• Trine Testmann blev foreslået og valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, i henhold til vedtægterne skal der indkaldes til Generalforsamling 
senest 14 dage før – hun havde selv modtaget mail med indkaldelse og dagsorden 8. febru-
ar. 

3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse 
• Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Denne vil efterfølgende blive lagt på klubbens 

hjemmeside. 
• Feriefonden fortalte kort om dem og opfordrede alle til at bruge deres tilbud. 
• Herefter blev beretningen godkendt. 

4. Regnskabsaflæggelse fremlægges til godkendelse 
• Kasseren fremlagde enkelte punkter i regnskabet som var omdelt på bordene. Regnskabet 

vil efterfølgende blive lagt på klubbens hjemmeside. 
• Herefter blev regnskabet godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag 
• Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om mindre rettelser af vedtægterne. 

 
• De fremlagte ændringer blev vedtaget 

Under ”Generalforsamling” 

4 afsnit – Dagsorden skal indeholde: 

Tilføjelse af punkt 

Nyt punkt 6. Godkendelse af budget 

Ændring i punktrækkefølge 

7. bliver hermed ”Fastsættelse af kontingent” 

8. bliver hermed ”Valg af medlemmer til bestyrelsen” 

9. bliver hermed ”Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen” 

10. bliver hermed ”Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant” 

11. bliver hermed ”Drøftelse af det kommende års aktiviteter” 

12. bliver hermed ”Eventuelt” 

Under ”Daglig ledelse” 

6 afsnit – ”Ved generalforsamlingen i 2016 vælges 9 bestyrelsesmedlemmer. De fire kandidater der får flest stemmer 
vælges for to år, de øvrige for et år”. (Afsnittet foreslås slettet) 
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6. Fastsættelse af kontingent 
• Bestyrelsen foreslog uændret kontingent med 30 kr. pr. måned 
• Forslag blev vedtaget 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
• Følgende blev valgt: 

• Bodil Beske – Arbejdsmarkedscentret 1 år 
• Lis Schmidt – Koncerncenter 2 år 
• Lone Kaaber – Koncerncenter Politisk service 2 år 
• Susanne Goldermann – EFK Center 2 år 
• Jesper Rohrmann – Socialpsykiatrien 1 år 
• Janne Nyholm – Ringsted Forsyning 2 år 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
• Følgende blev valgt: 

• Sanne Madsen – Midtsjællands Aktivering 
• Kristina Dinesen – Børnehuset Fristedet 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
• Følgende blev valgt: 

• Mogens Nielsen – Revisor 
• Helle Dumong - Revisorsuppleant 

10. Drøftelse af det kommende års aktiviteter 
• Bestyrelsen fremlagde et budget 

11. Eventuelt 
• Debat om udfordringen i at klubbens arrangementer har ikke-medlemmer med som også 

kan være brugere i vores afdelinger. Det er en svær problematik som ingen helt havde løs-
ningen på, vi kan ikke kontrollere hvem der er med som ikke-medlemmer 

• Forslag om at timelønnede også kunne blive medlem af klubben. Bestyrelsen lovede at kig-
ge på vedtægterne og tænke over hvordan det eventuelt kunne håndteres. 

• Opfordring til at deltage i DHL stafetten. 
• Efterfølgende modtog bestyrelsen en liste med en masse forslag til Events – lister op her: 

Stevnsfortet Lægehelikopteren 
– eftermiddag 

Krematoriet – 
eftermiddag 

Luftballon flyv-
ning 

Svæveflyvning 

Tur til Sverige – ind-
køb Gekås Ullared 

Det nye fængsel Knuthenborg park Zoo Natrundvis-
ning 

Revy’er 

Gisselfeld Kloster Gl. By i Århus Skibsfartsmuseum 
Helsingør 

Gl. By Odense Kurveflet/pileflet 

Glaskursus Betonkursus Latex kursus Bodyflight Tilskuer til fjernsyns-
programmer 

Glatbane kørsel Randers regnskab Legoland   
 


