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Velkommen 

Medlemstal 

Vi er pr. 1. februar 2020 1.929 medlemmer. Det er 90 mere end sidste år, hen over året er der mange der 

kommer til men også mange der rejser eller melder sig ud. Vi nærmer os stille og roligt de 2.000 

medlemmer, der er vores mål.  

Hvad har vi arbejdet med det sidste år…. 

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 planlægningsmøde og 2 hyggemøder (”Goddag og farvel til 

bestyrelsesmedlemmer” ”Julehygge”). Planlægningsmødet blev denne gang afholdt en lørdag. Hvordan 

planlægger vi? Vi tager udgangspunkt i de forslag der løbende kommer ind fra jer medlemmer, og forsøger 

at få kreeret et program, så for eksempel ikke alle madkurser ligger i samme måned. 

Vi har forsøgt os på en så kaldt grøntsags kasse frit leveret af Hyldemarken (Leon). Vores opfattelse er, at 

det blev godt modtaget. I første omgang var det de store administrationsbygninger, der blev leveret til. Vi 

ser om det vil kunne lade sig gøre andre steder også, hvis der vil være interesse omkring det.  

Massage på KLC 

Vi arbejder på at få fat i nogle studerende, der kan være med i vores massageordning. Det ser for tiden ret 

skidt ud. Vi håber på, at vi kan komme til at udbyde det igen. Vi arbejder også på om vi kan finde anden 

alternativ løsning. 

Tilskud til KLC 

Vi har givet 30.000 i tilskud til nye maskiner på KLC. Der er en del medlemmer, der benytter sig af træning 

der, så vi støtter op om at maskinerne bliver slidte og skal udskiftes ind imellem. Dog ser vi gerne, at det 

ikke kun er Personaleklubben, der yder tilskud. Sundhed og Træning arbejder på at finde en ordning så alle 

foreninger der bruger træningsfunktionen, på en eller anden måde yder lidt tilskud. 

Facebook 

Personaleklubbens facebookside så dagens lys efter sidste års generalforsamling og vi er pr. 13.2.20 nået op 

på 647 medlemmer ud af de 1929 (33,5%). Vi bruger Facebook til at reklamerer for Personaleklubbens 

events, tilbud, rabataftaler og vi lægger gerne billeder op fra afholdte events. 

Vi har haft konkurrence da vi nåede 500 og 600 medlemmer i Facebookgruppen - om et gratis event og vi 

sætter en ny i gang på generalforsamlingen, så vi kan få flere med. Vores medlemmer stiller også spørgsmål 

til Personaleklubben og derfor er vi meget OBS! på, at en fra Facebook-gruppens administration er inde på 

siden hver dag. Her godkender vi nye anmodninger og svarer på forespørgsler. 

 

Da det jo i høj grad er Personaleklubbens Facebook-gruppe, så opfordre vi til, at I kommer med input til 

hvad gruppen kan bruges til. Vores vision er, at vi via Facebook – gruppen kan nå hurtigere ud til alle vores 

medlemmer og vi den vej rundt - ved at benytte et populært socialt medie - kan informerer og 

kommunikerer bedst muligt til vores medlemmer. (Lis, Lone eller Sanne fremlægger) 

DGI 

Vi har været medlem hos DGI i et par år nu. Vi har ikke rigtig benyttet os af deres assistance, da vores 

erfaring er blevet, at de er for dyre i forhold til for eksempel vi har spurgt dem i forbindelse med afholdelse 

af aktivitetsdag, samt et par enkelte events derudover. Vi har måttet sande, de er mere målrettet til en 



sportsforening og ikke en forening som vores. Det er så kun forsikring af vores få instruktører, der har 

været dækket af medlemsskabet. En sådan forsikring kan vi få noget billigere hos for eksempel GF, som 

også er en af vores samarbejdspartnere. Da vi så ville opsige vores medlemskab har de tilbudt os to år 

gratis. Vi arbejder videre på om vi skal opsige medlemskabet hos dem eller forblive de næste to år.  

Event 

Der har været udbudt 51 event, derudover er der vores motionshold, tilbud fra TMS, Ringsted 

Kongrescenter, Arbejdernes Landsbank m. fl. Så alt i alt tæt på 100. 

Det er ikke mange henvendelser vi får, når vi udbyder event. Her tænkes der på om det er et godt udvalg, 

bliver de for hurtigt udsolgt, passer dagen event er udbudt på, vil man gerne på venteliste eller ønsker man 

at det bliver udbudt igen. Vi vil derfor opfordre til at man sender os en mail, så vi kan tage det med i vores 

overvejelser, om der skal udbydes flere ad gangen på forskellige dage, om det ”kun” skal være for 

medlemmer eller, hvad det nu kan være. Det vil være en meget stor hjælp til os, så hold jer endelig ikke 

tilbage. Det er jo også muligt at skrive en kommentar på Facebook opslaget af det enkelte event. 

DHL – her er vi så heldige at vi har 4 medlemmer, der gerne vil arrangere det for alle os andre. Det er 

Margit Krøll fra HR, Anne Christensen fra HR, Thomas Peetz fra TMC og Torben Strøyer der nu er pensionist. 

De skal have stor tak for det store arbejde de lægger i det, og vi andre har en rigtig god og sjov aften. Også 

stor tak til Søren Jakobsen, der gerne er grillmester – du får lavet nogle fantastisk gode kyllingebryster og 

pølser. 

Der blev afviklet bankespil. Det er et stort hit, og der er dejlig stor opbakning til det. Igen var vi heldige at få 

sponseret de mange flotte gevinster fra de lokale forretninger samt vores samarbejdspartnere. Mange af 

jer vil gerne have vi afholder det noget oftere, men det er et stort event at arrangere, så det bliver kun til 

det ene foreløbigt hvert andet år. 

Julefrokosten overraskede igen. Det blev en kæmpe succes med 580 tilmeldte. Det er også af de store 

event, så at siges det største, der bliver arrangeret. Det kræver meget men det er ok, når bare opbakningen 

er der. Igen måtte vi sande at deltagerne er vilde med vores pynt – der blev indkøbt 105 lyskæder – der er 

21 tilbage. Derudover blev der indkøbt 3 dekorations lystræer – alle tre er også væk. Vores tanke var 

faktisk, at vi vil genbruge disse ting, men vi må se i øjnene, at det er ikke muligt. Så fremadrettet vil vi nok 

ikke bruge de store penge på pynt. 

Motionshold 

Vi har drøftet lidt omkring vores motionshold vi udbyder. Hvis ikke det bliver fyldt op af vores medlemmer, 

skal vi så udbyde det til ikke medlemmer også. Vi er ikke kommet helt i mål, så kom gerne med jeres 

kommentarer hertil. Deltagerpris for ikke medlemmer skal selvfølgelig være højere end for medlem. 

Rabataftaler / Medlemstilbud 

Der er hen over året indgået flere nye aftaler. På hjemmesiden er det blevet opdateret og der er blevet 

udfærdiget et katalog til print, vi kan sende, hvis et medlem ønsker det. Det er stort og ikke beregnet til at 

have med i lommen, når der skal foretages indkøb. (Lis eller Thomas fremlægger) 

Feriefonden 

Dejligt med samarbejdet med Feriefonden, Søren får ordet så han kan komme med, hvad der rør sig hos 

dem for tide (Søren fremlægger) 

Afslutning 

Det er i store træk det vi har arbejdet på i 2019. 

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. 



 


