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Velkommen 

Medlemstal  

Vi er pr. 1. februar 2019 1.839 medlemmer, for et år siden var vi 1.655, så vi nærmer os stille og roligt 2.000 
medlemmer, hvilket i første omgang er vores mål. 

Hvad har vi arbejdet med det sidste år…. 

Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder, 1 planlægningsmøde, hvor vi forsøger at fordele hen over året, hvad vi 
har på bedding. Dette for at der ikke skal være en måned kun med madkurser, rundvisninger, vinsmagnin-
ger eller kun teaterforestillinger. Og så tillader bestyrelsen at holde en ”farvel til afgående bestyrelsesmed-
lemmer og goddag til de ny valgte” og en julehyggeaften, hvor vi går ud og spiser. 

Mødelokale Thalbitzer 

Vi har fået vores eget mødelokale, som vi nu også deler med fællestillidsrepræsentanterne. Det er Thalbit-
zer på Rådhuset. Det er en stor fordel, i og med det er midt mellem det hele. Og så kan vi opbevare alle 
vores ting under et tag.  

Er det muligt for timelønnede at blive medlemmer 

Sidste år blev der stillet spørgsmål til om timelønnede også kan være medlem af Personaleklubben. Det er 
vi nu kommet frem til, at det kan de ikke. Og hvorfor så ikke? En timelønnet er i princippet kun ansat den 
dag, hvor han/hun er på arbejde. Når han/hun forlader arbejdspladsen, er man ikke ansat mere. Der kan 
ikke være løntræk, og vi har ingen mulighed for at tjekke, om vedkommende kun er kaldt ind en gang eller 
mange gange – Lis her kan du måske supplere, hvis der opstår spørgsmål? 

Facebook 

Flere medlemmer har efterspurgt Facebook og Instagram. Det har vi arbejdet på, og det vil vi faktisk gå i 
luften med i morgen. I første omgang bliver det kun Facebook, så ser vi omkring Instagram senere. Jeg vil 
hurtigt gi ordet til udvalget, som kan forklare lidt omkring siden – Lone, Sanne, Jesper og Lis (en af jer 
fremlægger, så vær forberedt hvem og hvad) 

Flyer 

Vi fik kreeret en flyer sidste år til generalforsamlingen. Vores ide er, at den blev rigtig godt modtaget rundt 
omkring. Lige nu står vi om vi stadig skal have en flyer, eller det måske vil være Facebook, der tager over. 
Det ser vi på og tager endelig stilling til her i foråret. 

 

Rabataftaler 

Vi har fået et godt stort udvalg på hjemmesiden med gode rabataftaler. Og der vil komme flere til løbende. 
Jeg vil give Lis ordet, så hun fortæller lidt om rabataftalerne – Lis fremlægger 



App – medlemskort 

Sidste år ved generalforsamlingen introducerede vi vores App, som også gælder som vores medlemskort. 
Vores fornemmelse er at nogen har fundet ud af at bruge den, når de er ude at handle. Har nogen brug for 
hjælp til at få den installeret, så sig endelig til. Også hvis I har kollegaer, der har brug for hjælp, så henvend 
jer til os, eller gå ind på hjemmesiden og find vejledningen der. 

Julefrokost 

Den store julefrokost i 2018 blev en stor succes. Udvalget var meget i tvivl om, hvor og hvordan den skulle 
holdes. Der var meget snak om at mange ikke ville spise fælles, men ville have muligheden for at støde til 
senere. Det kan være svært at afholde en fest på den måde, da det er uvist, hvor mange der vil komme, og 
hvor stort skal stedet være for afholdelse. 

Derfor faldt valget, at det var ungdomsskolen om eftermiddagen og Dagmarskolen til spisning og dans. At 
der kun kunne være plads til 250 spisende, viste sig så pludselig at være et hit. Måske var det stedet, måske 
var det at mange alligevel ønskede en fælles julefrokost, det vides ikke. I hvert fald var der nogen, som der 
desværre ikke var plads til ved spisningen, og det beklager vi meget. 

Der blev indkøbt et stort antal kogle lys til bordene. Vi er rigtig glade for at medlemmerne også synes disse 
kogle lys er flotte, i hvert fald forsvandt der omkring 30 af dem. Det er vi selvfølgelig kede af, da vi har købt 
dem til, at vi kan bruge dem mere end et år. Så skulle nogen sidde inde med nogen af disse lys, kan de afle-
veres på Rådhuset i postrummet eller på Rønnedevej 9 hos formanden. 

Aktivitetsdagen 

Den traditionelle sommerfest blev sidste år ændret til en Aktivitetsdag. Desværre var der ikke tilmeldinger 
nok til denne dag, så den måtte aflyses. Efterfølgende har mange udvist ærgrelse over, at det ikke blev til 
noget. Vi vil forsøge igen, men det bliver ikke før i 2020, da vi i år afholder bankospil. De to ting er begge 
event der kræver meget forberedelse, så det vil formentlig blive sådan at de to ting afholdes hvert andet år 
forskudt af hinanden. 

Event 

Der har været udbudt lidt over 90 event/aktiviteter på hjemmesiden. Dette inklusiv 17 motionshold samt 
14 aflyste hold/event grundet for få tilmeldinger. Det er da rigtig godt, og vidner om en aktiv Personaleklub 
og med rigtig stor opbakning fra jer medlemmer. 

Vi var ude for en episode ved det ene juledekorationskursus. Der havde åbenbart sneget sig en ekstra per-
son med på holdet, og som vi er kommet frem til sammen med Malenes blomster, er det en udefra. I hvert 
fald kendte ingen hende, og det var først efter afholdelsen, at Dorthe blev opmærksom på, at der havde 
været en ekstra person rundt om bordet.  

Det bevirker så fremadrettet at vi vil have afkrydsning ved samtlige event store som små, da vi på ingen 
måde kender alle medlemmer. 

Feriefonden 

Vi nyder stadig godt af samarbejdet med Feriefonden, og her vil jeg give ordet til Søren, der kan fortælle 
lidt om hvad der rør sig hos dem – Søren fremlægger 



Sundhedsambassadør 

Hanne og Jesper har været på sundhedsambassadør kursus. Jeg vil lade dem fortælle lidt om det – Hanne 
og Jesper fremlægger og eventuelt foretager et par øvelser med os. 

 

Afslutning 

Det var et indblik i, hvad vi har arbejdet med og på i 2018. 

Husk I er altid velkommen til at tage kontakt til os via mail eller pr. telefon, hvis I har spørgsmål eller gode 
ideer til event eller andre nye tiltag. 


