
Referat af generalforsamling Ringsted Kommunes Personaleklub                                        23. februar 2021 

 

Susanne bød velkommen til en anderledes Generalforsamling, som i år ikke kunne afholdes ved fysisk 

fremmøde grundet Covid19. 

 

1. Valg af 3 stemmetæller 

Udgår, da generalforsamlingen foregår virtuelt 

 

 

2. Valg af dirigent 

Flemming Beck Christensen blev valgt enstemmigt 

Generalforsamling blev konstateret lovlig indkaldt, jf. vedtægter. Såfremt der bliver kampvalg, vil dette 

blive afviklet via doodle i anonymiseret form. 

Referent Janne Nyholm Hansen 

Alle bedes holde lyd slukket 

Afstemning, bemærkninger i chat, såfremt der ikke er bemærkninger, er punktet godkendt 

 

 

3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse 

Udsendt skriftligt:  

Pr. 1 feb. 2021 2.066 medlemmer, ud af dem ca. 1/3 på Facebook FB – tilmeld jer gerne FB. 

Grundet Corona er flere event blevet udskudt grundet de skærpede restriktioner, vi har derfor forsøgt 

os med online arrangementer, banko, vinsmagning mv. desuden trækkes der lod om 20 gavekort hver 

måned. 

Der er investeret i Corona-mundbind til vores arrangementer, der er et lager, meld gerne tilbage om I 

ønsker et. 

Julegave i dec. var et stort hit – lidt over 1.200 bestilte julegaver. Julegaven medførte et øget antal 

medlemmer fik oprettet deres profiler. 

Feriefonden lever i bedste velgående, der er tilsvarende sket nedlukninger pga. rejserestriktioner. Der 

har dog været en god udlejning, og 2021 viser sig booket i sommerferien. Der ligger ikke nye 

investeringer. Brug den, det er personalets feriefond. 

Tak til alle medlemmer for opbakningen 

Godkendt 

 



 

4. Regnskabsaflæggelse fremlægges til godkendelse 

Dorthe Jakobsen fremlagde regnskabet jf. bilag, i hovedtal 

Kontingent 714.000 kr. – der er ikke modtaget tilskud for Ringsted Kommune, da julefesten ikke blev 

afviklet. 

Indtægter i alt - 782.765 indtægter 

Udgifter Hovedposter– 635.598 kr. (julekalender, julegaver, banko, smagninger, foredrag) 

Udgifter i alt 739.263 kr. 

Driftsunderskud på 29.219 kr. 

Regnskabet er revisorpåtegnet 

Godkendt 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

 

6. Godkendelse af budget 

Dorthe Jakobsen fremlagde budget 2021 jf. bilag, i hovedtal 

Indtægter i hovedtal: 870.000 kr. 

Udgifter i hovedtal: 1.015.000 kr. 

Ultimo forventet saldo 671.030 kr.  

Godkendt 

 

 

7. Fastsættelse af kontingent 

Forslag 30 kr. pr. måned. 

Godkendt 

 

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg for 1 år er: 

Lone Kaaber – træder ud af bestyrelsen  



Forslag fra bestyrelsen Janne Løjmann Jensen 

Valgt for 1 årig periode 

 

På valg for 2 år er: 

Dorthe Jakobsen/ Har siddet i bestyrelsen i et par år, sidder som kasserer, glad for at deltage i 

bestyrelsesarbejdet 

Hanne Johl Kommer fra IT – glad for at deltage i bestyrelsesarbejdet 

Jesper Pedersen – Socialpsykiatrien, glad for at deltage i bestyrelsesarbejdet 

Sanne Madsen/Midtsjællands aktivitetscenter, glad for at deltage i bestyrelsesarbejdet 

Thomas Frederiksen/Miljø- og Teknikcenter, glad for at deltage i bestyrelsesarbejdet 

Alle genvalgt for 2-årig periode  

 

 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

På valg er: 

Pernille Degn Christensen, glad for bestyrelsen, godt arbejdsmiljø 

Dorte Olsen – dagplejer på 27 år, vil gerne give en hånd med 

 Valgt for 1 årig periode 

 

 

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

På valg er: 

Revisor – Mogens Nielsen – ønsker genvalg 

Revisorsuppleant – Helle Dumong – ønsker genvalg 

Begge genvalgt 

 

 

11. Drøftelse af det kommende års aktiviteter 

Planlægningskalender, meget må skydes, store event er pt. ikke muligt vi følger udviklingen i 
Coronarestriktionerne. 

For nuværende – foredrag, online banko, og smagninger, vi modtager gerne idéer 



 

12. Eventuelt 

Flemming afsluttede med følgende: Generalforsamlingen er foregået i god ro og orden, tak til alle for 

deltagelsen. 

Susanne bemærker, der lyder en tak til Mogens og Flemming for hjælp til afholdelse af 

Generalforsamlingen. 

Afslutningsvis lodtrækning af gevinster, de afhentes på rådhuset.  

 

Tak for i aften. 

 

Referatet er godkendt af dirigenten den 8. marts 2021 

 

_________________________ 

Flemming Beck Christensen, dirigent 

 

Konstituering: 

Formand – Susanne Goldermann 

Næstformand – Lis Hansen 

Kasserer – Dorthe Jacobsen  

Sekretær – Janne Hansen 


