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Personaleforeningen har de seneste år kæmpet for at overleve. I forbindelse med de 
arrangementer, som organiseres af PS er der god opbakning. Men det er svært at 
rekruttere medlemmer til bestyrelsen. Ved denne generalforsamling er det blevet 
forstærket af de mange organisatoriske ændringer, som har bevirket at flere af vores 
bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter ikke mere er ansat på instituttet, og mange 
ansatte er hårdt presset arbejdsmæssigt af de mange omrokeringer.

Vi bør nok melde ud til de ansatte på instituttet, at de i højere grad bør bakke op om 
personaleforeningen, som i samarbejde med instituttets ledelse arbejder for at IFA er 
velfungerende såvel fagligt som socialt. De to ting hænger temmeligt nøje sammen!

De senere år har PS haft et fast program, hvor vi har tre arrangementer om året. Siden 
sidste generalforsamling har vi således organiseret

1. Julefrokost efter sædvanlig model. På grund af for få tilmeldte måtte børnejuletræ 
aflyses. Det betød en væsentlig besparelse, da det er den mest kostbare del af 
julearrangementerne. Vi kan forsøge igen i år at annoncere et børnearrangement 
eller konkludere, at der ikke er basis for mere juleræs for børnefamilierne.

2. Forårsarrangementet 'Molekylær Gastronomi'  var velbesøgt og en stor succes. PS 
slap relativt nemt om ved det, da hele arrangementet bortset fra tilmeldingen blev 
varetaget af Eva fra Kemisk Kantine og Karl Anker Jørgensen.

3. I samarbejde med Fredagsbaren arrangerede vi IFAs egen deltagelse i DHL stafetten. 
Et nyt telt og en grill fremstillet af Uffe var med til at skabe gode rammer, og vejret 
var fint i modsætning til året før, hvor PS/FFB ikke arrangerede særskilt deltagelse, 
men deltagelse skete via Universitetets gratis tilbud. IFAs holdpris var 500 kr. per 
hold og i alt 11 hold deltog. Vi anbefaler at modellen genbruges i 2012. Der bør 
medbringes nogle serveringsborde, da vi i år var nødt til at bruge traileren som bord. 
Desuden bør vi også spørge Uffe, om der kan fremstilles passende grillstartere.

Som det ser ud lige nu, er det første og største problem at få dannet en bestyrelse med en 
ligelig fordeling af medlemmer fra de forskellige grupper på IFA. Helt akut mangler vi en ny 
kasserer. Med den beskedne deltagelse i dette års generalforsamling er det tvivlsomt, om 
vi kan finde en løsning på problemerne her og nu, men målet kunne være, at vi inden 
næste generalforsamling har en bestyrelse, som repræsenterer IFA bredt, og at vi fordobler 
deltagelsen i generalforsamlingen.
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