
Ringsted Kommunes Personaleklub 

Bestyrelsens beretning 2017 

 

Velkommen 

Medlemstal  

Vi er pr. 1. februar 2018 1.655 medlemmer. Da vi lagde de tre tidligere foreninger sammen, og blev til 
Ringsted Kommunes Personaleklub, var vi lige under 1.000 medlemmer. Det er da flot stigning i 
medlemsantal på små tre år. 

 

Hjemmeside  

Vi arbejder stadig på at få den udviklet, så det er så nemt og overskueligt som muligt for jer medlemmer og 
ikke mindst for bestyrelsen selv. Vores indtryk er at medlemmerne har fundet vejen ind. Det kan vi se når vi 
har lodtrækninger, julekalender (det daglige spørgsmål blev sendt til 502 mails hver dag), mange events og 
hold bliver udsolgt så hjemmesiden bliver brugt. 

Konklusion på vores spørgeskema der blev sendt ud til jer i starten af 2017 (her deltog 392), blev at mange 
medlemmer ønsker event fredag, lørdag og søndag. Priser for deltagelse er ok eller de må gerne være lidt 
billigere for medlemmerne, udvalg af event er mange og passende. Der var ønske om MasterCard/ 
MobilPay. Det er de overordnede områder, og bestyrelsens store tvivl gik på hvor vidt vi rammer bredt og 
om vi var på rette spor.   

Omkring afholdelse af event – her bliver det stadig fordelt på hele ugen. Vi tænker dog over om noget af 
det kan være i weekenden. 

Priserne får vi givet en god og klækkelig rabat på til medlemmerne, og ind i mellem og god rabat til ikke 
medlemmer. 

De gængse betalingskort er nu muligt at bruge. Det koster et beløb for hver transaktion, så indtil videre 
vurderer vi om det kan svare sig. MobilPay derimod har vi vurderet vil være for dyrt indtil videre.  

Vi har taget et udtræk over flere event i 2017 for at se, hvor mange af vores medlemmer der deltager, og 
om det er de samme der deltager. Vi kan konstatere, at vi rammer bredt, så vi vil i 2018 forsøge at lave flere 
udtræk på flere event.  

 

Rabataftaler  

Tidligere var Ringsted Kommune en del af LogBuy. Det er opsagt og Personaleklubben har overtaget de 
aftaler der stadig var. Det betyder så at medlemmer af Personaleklubben kan få rabat på rigtig mange ting – 
det ligger under ”Medlemstilbud” så har I et ledigt øjeblik, så kast vejen forbi der, og se om der er noget der 
kan friste. Der vil løbende komme nye aftaler på her. 



 

App – Medlemskort  

Som nogen af jer allerede har erfaret, så har Personaleklubben nu også en App. Har I ikke allerede hentet 
den, kan den hentes meget let – den hedder Klubmodul. Vejledning er udfærdiget som bliver sendt ud til 
alle. 

I denne App er også et medlemskort. Det er det der skal bruges fremadrettet, når I bliver spurgt til at vise 
noget på I er medlem af Ringsted Kommunes Personaleklub. Her kan også sættes et billede ind, og det vil vi 
opfordre jer til. Benytter man sig af rabatten i Ringsted Svømmeland, skal de se legitimation, og det er 
fremadrettet dette. Sidder der enkelte medlemmer, der ikke er ejer af en smartphone, så kan man bare 
henvende sig til bestyrelsen, så får man et gammeldags et i papirform. 

 

Event  

Vi har haft et utal af event og motionshold – små 75 samt julekalender. I har formentlig selv fulgt med hen 
over året og deltaget i et eller andet.  

Sommerfesten for alle kommunens ansatte blev som noget nyt afholdt i kantinen på Amtstue Alle. Det var 
en rigtig hyggelig sommerfest, men med kun 130 tilmeldte har vi vurderet, at det er for stort et 
forberedende arbejde og for mange penge til få deltagere. Derfor bliver der ikke nogen sommerfest i 2018, 
men i stedet et sensommerarrangement den 7. september, hvor vi får hjælp fra DGI til forskellige lege og 
med efterfølgende mad og hygge. 

Julefrokosten blev afholdt anderledes i Benløse Hallen med mulighed for at blive transporteret dertil og 
igen retur til Ringsted midtby og stationen. Der var god opbakning og dem der deltog hyggede og festede. 

Vi forsøgte at gøre det så billigt som muligt og med priser i baren som alle kunne være med på. Med en 
10ér bar så kører det bare derud af, det må vi sande, og BIF der stod for det hele var noget overraskede 
over, hvor meget vi i Ringsted Kommune kan nå at drikke på kort tid. 

Vil lige nævne en lille lidt træls episode, som kostede foreningen et pænt beløb. Rygning er forbudt inden 
døre, dette gælder så også e-cigaretter, men det var ikke alle, der var klar over det. En af de kvindelige 
deltagere var åbenbart trængende både for at ryge men også at skulle have ladt vandet, så hvad er mere 
naturligt end at foretage et bab på e-cigaretten samtidig med toiletbesøget. Røgalarmen gik i gang, 
brandvæsenet kom og efter et godt stykke tid, fandt de ud af, at alarmen var gået på grund af e-cigaret på 
et toilet. 

Vi henstiller til fremadrettet, at er man ryger af e-cigaret, så skal man stadig gå udenfor i den friske luft. Det 
er dumme og ærgerlige penge at betale for en røgalarm, der er gået i gang. 

Et rigtig stort hit var vores afholdte bankospil. Der har været en del henvendelser, hvornår det kommer 
igen. I bestyrelsen har vi besluttet, at det kun bliver hvert andet/tredje år. Det skyldes, at det er et stort 
arbejde at samle alle de gevinster sammen, dem der er villige til at støtte op om det med gevinster skal 
nødig blive trætte af vi kommer og beder for tit. Skal vi købe gevinsterne så bliver det hele til en helt anden 
pris. Så væbne jer med tålmodighed, det skal nok komme igen. 



Feriefonden – Her får Søren lige kort ordet, så kan han orientere om nyt derfra. 

 

Flyer  

I juli måned blev der hurtigt kreeret en lille A4 flyer, som vi delte ud på bordene i 
administrationsbygningerne. De var et forsøg på at se, om det virkede med et papir i hånden, for på den 
måde at gå ind på hjemmesiden. Det var helt overvældende hvor hurtigt nogen event så blev udsolgt. 

Det førte så til, at vi nu har fået udfærdiget en flot flyer, som vi regner med at få delt ud til alle kommunens 
medarbejdere. Den ligger allerede på bordene. Nu ser vi hvordan den bliver modtaget, så er planen, at der 
vil komme en to gange om året med sidste nyt. 

 

Forretningsorden  

Hen over året har bestyrelsen arbejdet på at få udfærdiget en forretningsorden. Det har ikke været nogen 
”lige til højrebenet” opgave, men nu er vi nok landet på noget, vi tænker, der kan arbejdes ud fra. Den 
ligger på hjemmesiden, hvis nogen er interesseret. 

 

Afslutning  

Det var et lille indblik i, hvad bestyrelsen har arbejdet med i 2017. 

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. 


