
 

 

PS! PERSONALE OG STUDERENDE VED IFA  

 
 

Referat af Ordinær Generalforsamling den 29.10.2013 
 

1. Som dirigent valgtes Peter Balling 

2. Formandens beretning er vedlagt 

3. Årsregnskabet er vedlagt og blev godkendt med Ruths kommentarer til fremtidens DHL udgifter. Vi 
drøftede hvordan vi kan øge opmærksomheden på foreningens eksistens, f.eks. har vi ingen 
medlemmer fra CSS. Poul Erik (som bor midlertidigt på CSS gangen, prøver at gå en tur rundt og 
reklamere lidt for os.) Og tak til Nykola for en meget flot brochure. 
  

4. Kontingentet er uændret både for ansatte og studerende 

5. Der var forslag fra Ruth om takster for tilskud og gaver. Vedlagte blev vedtaget. 

6. Følgende bestyrelse er valgt: 

 Hans Fynbo (på valg i 2014) 
 Jan Arlt (på valg i 2015) 
 Brigitte Henderson (genvalgt, på valg i 2015) 
 Poul Erik Eriksen (på valg i 2014) 
 Nykola Jones (på valg i 2014) 

Ruth Laursen (kasserer), genvalgt – på valg i 2015. 
Søren Frandsen (sekretær) 
Poul Aggerholm (revisor) – på valg i 2014 
 
Suppleanter:  
Frank Mikkelsen  
Erik Søndergaard  
Erik Loft Larsen 

 Ann Berith Jensen 
Ann-Berit Stærkær 

 Camilla Byskov  
 

7. Eventuelt. 
Det blev aftalt, at foretage en spørgeskemaundersøgelse, hvor man kan tilkendegive interesse for at 
”genoplive” børnejuletræ. Hvis det viser sig at der er interesse for det, vil flere af PS medlemmerne 
tage initiativ til dette. Der vil blive lagt en budgetramme, som man kan operere indenfor, Ruth foreslog 
en max. Ramme på kr. 5.000, og foreslog at udgifter ud over dette, skal dækkes ved deltagerbetaling. 
Det aftales nærmere på næste bestyrelsesmøde.  Jan Arlt er tovholder på undersøgelsen. 
Punktet drøftes på november møde, som Ruth indkalder til. Her skal planlægges opgaver til 
julefrokosten. 
 

 



Referent: Ruth Laursen 

Formandens beretning til generalforsamlingen i PS! 29/10/2013 
 
Den nye bestyrelse blev konstitueret ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen I 2013: 
 
Hans (formand), Ruth (kasserer), Søren (sekretær), Brigitte, Poul Erik, Frank, Nykola. Suppleanter: Jan 
Arlt, Frank Mikkelsen, Erik Søndergaard, Ann-Berith, Camilla Byskov. 
 
PS! har I de senere år haft tre arrangementer per sæson: julefrokosten, et forårsarrangement ca. april, 
og DHL stafetten i august. I år glippede forårsarrangementet, mens de to andre som sædvanlig var 
store successer. DHL stafetten blev som i tidligere år arrangeret i fælleskab med FFB med egne trøjer 
for vores hold, telt med pølser og brød mm.  
 
PS! har i løbet af året været til stede ved afskedsreceptionerne for Vibeke Jensen, Ivan Stensgaard, 
Uffe Simonsen og ph.d. forsvar for Benedikte Klærke. Foreningen har også som i tidligere år givet 
støtte til HUE-fest, skovtur, og FFBs 30 års jubilæum. Der er forslag til standardisering af denne støtte 
senere i generalforsamlingen.  
 
Bestyrelsen har haft fokus på, hvordan vi kan øge foreningens synlighed blandt ansatte og studerende 
ved instituttet. Det blev besluttet, at der skulle fremstilles en lille reklame pamflet med information 
om foreningen PS! og dens typiske virke ved instituttet. Pamfletten skal uddeles til alle nyansatte. 
Som nævnt har Nykola fremstillet en fin brochure på dansk og engelsk, som er omdelt til alle på 
instituttet. Indtil videre har vi ikke efterfølgende set nogen mærkbar effekt på opbakningen til PS! 
Forhåbentlig vil vi se en effekt på lidt længere sigt. 
 
 
******************************************************************************************* 
 

 
Bemærkninger til regnskab: 
Tilskud: Her har DHL kostet kr. 9.000 mere end sidste år (og det har vi jo lagt en strategi for, så det 
ikke sker igen). 
 
Huejuntaen har også fået kr. 2.500 mod tidligere kr. 1.000 i tilskud. 
 
Julefrokosten gav lidt mere i overskud end vanligt – ofte plejer det bare at balancere. 
Og vi har ikke afholdt et efterårsarrangement, hvilket giver os en større beholdning end vi ellers ville 
have haft med de øgede udgifter. 
 
Nye aftaler: 
Det er aftalt med Lars og Peter, at det fremover er instituttet, der er er hovedsponsor på DHL 
arrangementet, og at PS giver et tilskud samt yder den sædvanlige arbejdsindsats ved arrangementet. 
Herudover har jeg aftalt med AU HR, at instituttet fremover kan bestille DHL bluserne ved AU, hvis vi 
afleverer en bestillingsseddel primo april. 
 



Og så skal vi ikke betale for bluserne.  
 
 
 

Regnskab for perioden 1.9.2012 - 31.8.2013 

 Indtægter: 
 

  2012-2013 2011-2012 

  Overført pr. 1/9 2012   
    Bank 27.146,04   

   Kasse 22,50 27.168,54 22.028,35 

  Kontingenter   12.700,00 11.700,00 

  Forudbetalte kontingenter   
    Renter bankkonto   
    

 
  

    Kr.   39.868,54 33.728,35 

Udgifter: 
 

  
  

 
Gebyrer bank* netbank*serviceopkrævning*   37,31 1.239,81 

 
Diverse ( møder)   2.229,00 3.500,00 

 
Gaver (jubilæer o.l.)   2.078,00 1.842,00 

 
Div. tilskud (huefester, udflugt, o.l.)   15.175,45 3.700,00 

 
Diverse fester    

  

 
Indtægter 7.159,00 

  

 
Udgifter 700,00 -6.459,00 -3.722,00 

 
Kr.   13.060,76 6.559,81 

  
  

  

 
  

   

 
Saldo    26.807,78 27.168,54 

  
  

  

 
Bankbeholdning pr. 31/8 2013   25.834,78 27.146,04 

 
Kassebeholdning pr. 31/8 2013   973,00 22,50 

   
26.807,78 27.168,54 

     

     



      

Århus, den 29.10.2013 
Regnskabet godkendt. 

 
 

Revideret af 
Poul Aggerholm 

          

        
 Forslag til tilskud og gaver fra PS: 

 

Gaver ved afsked: Kr.  400 ca. 

DHL stafet  -  5.000  

Huefest  - 1.000 

Skovtur  - -             2.500 

 

     
 


