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Bestyrelsens beretning 2020 

 

Velkommen til Bestyrelsens beretning for et meget mærkværdigt år, der på ingen måde ligner de 
foregående. En vis virus synes den ville blande sig i stort set alt vi havde planlagt. 

Medlemstal 

Vi er pr. 1. februar 2021 2.066 medlemmer. Det er 137 flere end i 2020. Vores mål har hele tiden været 
2.000 medlemmer, så det er så flot, vi nu er kommet over målet.   

Hvad har vi arbejdet med det sidste år…. 

Vi nåede at afholde 1 bestyrelsesmøde inden coronaen lukkede hele landet ned. Alle øvrige 
bestyrelsesmøder blev aflyst, da vi har kunnet klare det lidt, der har været pr. mail.  Vores 2 hyggemøder 
(”Goddag og farvel til bestyrelsesmedlemmer” ”Julehygge”) er ligeledes blevet aflyst. Vi kunne afholde 1 
planlægningsmøde mens det stadig var muligt at være flere end 5 deltagere. Det blev afholdt en søndag, 
hvor vi drøftede omkring alle vores aflyste event, og forsøgte at danne os et overblik over alle dem, der er 
blevet udsat til 2021. Derudover forsøgte vi at få lavet en god blandet kalender med gode tilbud af 
forskellig art. Meget af det må nok overføres til senere, når vi igen kan mødes fysisk. 

Derimod opstod der en ny mulighed for at afholde event, den nye form som er skudt i gang overalt – nemlig 
alt afholdes online. Det blev til bankospil, og lidt forskellige smagninger. Og ikke desto mindre blev det også 
til en online julefrokost, sammen med smagningen af forskellige snapse fra Bornholm.  

Massage på KLC 

Vi har fundet en studerende, der gerne vil tilbyde klubbens medlemmer massage. Da vi ikke har kunnet 
komme på KLC stort set det meste af 2020, og vi endnu ikke ved, hvornår eller om vi kan få lov at få stillet 
lokaler til rådighed, har vi undersøgt anden mulighed. Vi vil forsøge at udbyde det på Rådhuset i Thalbitzer 
lokalet. Når det vil være muligt og alle disse corona restriktioner ophører, vil det blive lagt på hjemmesiden, 
og der vil blive sendt besked rundt. 

Facebook 

Personaleklubbens facebookside fungerer godt er vores indtryk. I skrivende stund er vi 729 medlemmer, 
det er da flot. Der var tidligere konkurrence når vi nåede 500, 600 medlemmer. Det fastholder vi med 700, 
800 osv. men vi venter til vi kan være mere fysisk aktive igen. 

DGI 

Sidste år kunne vi oplyse, vi havde været medlem hos DGI i flere år, men da vi synes vi ikke rigtigt kunne 
bruge dem til så meget, de er for dyre at benytte og det var dyrt at være medlem, ville vi opsige dette 
medlemskab. Vi ville have en ud fra DGI til et bestyrelsesmøde, så vi kunne finde ud af inden opsigelsen, om 
vi eventuelt ikke havde fundet alle deres muligheder for assistance. Det skal lige siges at DGI er mere 
strikket sammen til idrætsforeninger, og ikke til en forening som vores, selvom de selv synes, der ingen 
forskel er. Da vi forespurgte og nævnte omkring en opsigelse af dette medlemskab, fik vi hurtigt et godt 
tilbud, der lød på gratis medlemskab de næste to år. Vi er stadig medlem, og nu har vi lidt mere tid til at 
finde ud af, om vi vil forblive eller opsige senest maj 2022.  

Event 

Det har virkelig været et kaotisk år i forhold til at afholde event, grundet denne virus, der synes at ville 
blande sig i vores hverdag. Ikke desto mindre har det lykkes os at afholde 20 fysiske event, og 8 online 
event. Der har været afholdt en del motion, hvilket når vi tænker tilbage, nok ikke føles sådan. Vi har måtte 
aflyse 27 event/yoga og 12 event er blevet udsat til en gang i 2021. Det har været svært at holde styr på, da 



dem der er blevet udsat ikke kun er blevet udsat en gang men hele to, tre og måske også fire gange indtil 
videre. Alle medlemmer der har tilmeldt sig event, som har været aflyst skulle gerne have fået deres penge 
retur. 

Vi har måtte tænke kreativt, derfor har vi udbudt en del online event. Det tyder på, det har været ret 
populært, da der gerne har deltaget mange.  

Der blev ret hurtigt oprettet en lodtrækning om gavekort til Ringsteds butikker hver måned. I starten 
regnede vi nok med det bare var et par måneder, men da forsamlingsforbuddet har sat en stopper for at 
mødes, trækker vi stadig. Så 20 medlemmer er hver måned heldig at vinde et gavekort på 500 kr., man kan 
kun vinde en gang. 

Noget nyt var udbuddet af julegave til alle medlemmer. Det må siges var et enormt hit, det har virkelig 
overrasket os i bestyrelsen. Over 1.200 medlemmer var interesseret i denne valgfrie julegave. Ikke alle har 
modtaget deres billetter til Movie House endnu, men bare rolig alle skal nok få dem, og de gælder i rigtig 
lang tid. Det vi også fandt ud af, det var at mange ikke havde fået oprettet deres profil, men det har de så 
nu. Aldrig har der været så mange der har oprettet sig som i november og december.  

5 weeks challenge – det løb af stablen i januar i samarbejde med Sport Master. Det var ikke deres butikker, 
der stod for det, men et team højere oppe i kæden. Vi ville sikre os og blev lovet, at vi kunne få en form for 
fælles tilmelding, så vi kunne se, hvor mange der deltog, og derfor udloddede vi også en gevinst sammen 
med den lokale Sport Master butik. Desværre ville de ikke høre på, hvad vi sagde til dem, den vejledning de 
sendte ud til at tilmelde sig efter, den virkede bare ikke efter hensigten. Efterfølgende har vi ikke kunnet få 
oplyst, hvem der deltog fra Personaleklubben, så vi har stadig ikke kunnet trække vindere hverken fra os 
selv eller fra den lokale butik. Vi arbejder stadig på sagen, men som med mange andre ting der ikke helt 
fungerer, er det bagefter svært at finde nogen, der helt har styr på, hvad de tilbød. Og så blev vi også 
overmandet af corona, som ikke har gjort det nemmere.  

Sommerfest og Julefrokost måtte desværre aflyses. Vi håber, det kan lade sig gøre at samles i 2021 til begge 
dele, men det er kun tiden og corona der vil vise det. 

Billetter til ”En romantisk aften i Botanisk Have” har vi stadig. Som mange af jer måske har set i tv, viste det 
sig at firmaet bag dette arrangement opførte sig uhæderligt, og solgte alt for mange billetter til eventet, 
hvilket har ødelagt nogle af planterne i haven. Vi må se om det overhovedet bliver tilladt igen, om vores 
billetter vil gælde eller de bare er tabt.  

Rabataftaler / Medlemstilbud 

Hen over året er der indgået nye aftaler men også tidligere er blevet slettet. Vi er i gang med en lidt større 
gennemgang, det foretager vi ind imellem for at sikre, I som medlem ikke står og ikke kan få jeres rabat, 
som der er indgået aftale om. Kataloget til print der ligger på hjemmesiden bliver også opdateret løbende, 
så det hænger sammen med dem vi har samarbejdsaftaler med. Bare så I er obs på, I ikke sidder med et 
gammelt katalog. 

Feriefonden 

Dejligt med samarbejdet med Feriefonden, her er det Søren, der kan berette om, hvad der rør sig hos dem. 

Afslutning 

Det er i store træk, hvad der er foregået det forgangne år. 

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

Pas godt på jer selv og hinanden, vi håber, vi kan mødes igen fysisk inden alt for længe. 


