
 

 

PS! PERSONALE OG STUDERENDE VED IFA  
 
 

 

Referat af Ordinær Generalforsamling den 29.10.2014 
 

1. Som dirigent valgtes Peter Balling 

2. Formandens beretning er vedlagt 

Vi drøftede herefter, hvordan vi kan øge medlemstallet i PS! Vi er nede på 67 nu. Vi blev enige 
om, at vi alle tager en ”ambassadør” snak i vore respektive sammenhænge på instituttet. 
 

3. Årsregnskabet er vedlagt og blev godkendt med Ruths kommentarer: f.eks. kan det faldende 
medlemstal først ses af næste års regnskab, da alle fratrådte har betalt i dette regnskabsår. 
  

4. Kontingentet fastholdes på 150,- Det blev foreslået og vedtaget, at kontingent er kr. 175 for 
medlemmer, der ikke betaler via PBS. 
a. Der var en diskussion om, hvordan vi forholder os til emeriti medlemmer som melder sig til 

arrangementer som f.eks. julefrokosten. Det blev noteret, at emeriti, som har deres daglige gang 
ved instituttet, er berettiget til at komme med.  

b. Der var en kort snak om karakteren af vores tema-aftener som opfølgning på den sidste om 
Sydafrika, som havde en mere personlig/privat form end tidligere foredrag med ”professionelle” 
foredragsholdere.  

c. Børnejuletræ forsøges afholdt igen i år. Tirsdag 9/12 blev valgt som dato. 
 

5. Følgende bestyrelse er valgt: 

Formand – Ingen blev valgt, da ingen ville stille op. Hans Fynbo fortsætter et par måneder endnu. 
 Ann-Berit blev valgt som sekretær 
 Brigitte Henderson 
 Nykola Jones (genvalgt) 

Ruth Laursen  
Søren Frandsen  
Jan Arlt 
Brigitte Henderson blev valgt som revisor (Peter Balling meldte sig, men afløses efter aftale af Brigitte) 
 
Suppleanter:  
Frank Mikkelsen  
Erik Søndergaard  
Erik Loft Larsen 

 Ann Berith Jensen 
Kathleen Dunne-Løchte 
 

 
 



6. Eventuelt. 

a. Der er ingen kandidater til formandsposten. Efter mødet tog den afgående formand igen 
kontakt til en bred kreds af VIP’er for at opfordre til et øget engagement, men der er 
desværre intet kommet ud af det. 1/3 har svaret negativt pga. manglende overskud, eller 
bare manglende interesse, og 2/3 svarer slet ikke. Der er altså ikke engang nye VIP 
kandidater til at blive medlem eller suppleant. For at undgå denne situation i fremtiden 
foreslår den afgående formand, ikke desto mindre, at det kunne være en fordel at have en 
tradition med at formanden vælges blandt en af VIP’erne fra bestyrelsen, sådan at 
formanden er inde i procedurerne fra starten af formandsperioden. Problemet med det 
forslag kan blive, at det bliver endnu sværere at få VIP’er til at melde sig til 
bestyrelsesarbejdet.   

 
Referent: Hans Fynbo 

Formandens beretning til generalforsamlingen i PS! 29/10/2014 
 

Den nye bestyrelse blev konstitueret ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i 
2014: 
 

Hans Fynbo (formand),Søren Frandsen (sekretær), Ruth Laursen (kasserer) 
Jan Arlt, Poul Erik Eriksen, Nykola Jones (PR), Brigitte Henderson (webeditor) 
Poul Aggerholm (revisor). Suppleanter: Frank Mikkelsen, Erik Søndergaard, Erik Loft Larsen, Ann 
Berith Jensen, Ann-Berit Stærkær, Camilla Byskov. 
 

PS! Har I de senere år haft tre arrangementer per sæson: julefrokosten, et forårsarrangement ca. 
april , og DHL stafetten i  august.  
Julefrokosten var som sædvanlig en succes. Vi genoptog desuden den tidligere tradition med et 
separat børnejuletræ arrangement. 
  

Forårs-arrangementet var i år med tema sydafrika, hvor vi startede med et foredrag og 
lysbilledeshow af Poul og Maria Aggerholm, som igennem en årrække har arbejdet og rejst i 
landet. Derefter fik vi mad og vin fra Jørgen med stor hjælp fra Maria Aggerholm.  
 

DHL stafetten blev som i tidligere år arrangeret i fælleskab med FFB – denne gang uden særlige 
trøjer for fysik., men som sædvanligt med telt, pølser og brød mm.  
 

PS! har i løbet af året været til stede ved en del afskedsreceptioner: David Field, 
Jørgen Bøttiger, Finn Folkmann, Niels Egede Christensen, Poul Aggerholm, Henrik Bechtold, Poul 
Erik Eriksen. Foreningen har også som i tidligere år givet støtte til HUE-fest, skovtur.  
 

Foreningens medlemstal er yderligere reduceret gennem året til dels pga. den ekstraordinære 
reduktion i medarbejderstaben.     
 
 
 

 

 



Indtægter: 
 

  2013-2014 2012-2013 

  Overført pr. 1/9 2013   
    Bank 25.834,78   

   Kasse 973,00 26.807,78 27.168,54 

  Kontingenter   12.600,00 12.700,00 

  Forudbetalte kontingenter   
    Renter bankkonto   
    

 
  

    Kr.   39.407,78 39.868,54 

Udgifter: 
 

  
  

 
Gebyrer bank* netbank*serviceopkrævning*   458,22 37,31 

 
Diverse (møder)   1.363,50 2.229,00 

 
Gaver (jubilæer o.l.)   2.770,00 2.078,00 

 
Div. tilskud (huefester, udflugt, o.l.)   14.085,00 15.175,45 

 
Diverse fester    

  

 
Indtægter 7.743,00 

  

 
Udgifter 8.317,00 574,00 -6.459,00 

 
Kr.   19.250,72 13.060,76 

  
  

  

 
  

   

 
Saldo    20.157,06 26.807,78 

  
  

  

 
Bankbeholdning pr. 31/8 2014   20.126,56 25.834,78 

 
Kassebeholdning pr. 31/8 2014   30,50 973,00 

   
20.157,06 26.807,78 

     

     

      

Århus, den 1.9.2014 
Regnskabet godkendt. 
 
 
Revideret af 
Poul Aggerholm 

          

        
 

   
 

  
   


