
  

PS! Personale og Studerende ved IFA 

 

Formandens beretning 

 

Ordinær Generalforsamling onsdag den 31.10.2012 

 
Som sidste år må vi desværre notere, at Personaleforeningen de seneste år har kæmpet for at overleve.  

Det er meget svært at rekruttere medlemmer til bestyrelsen. Vi har diskuteret det og inden denne 

generalforsamling opfordret til at de forskellige grupper og afdelinger finder kandidater til bestyrelsen. 

Vi har også planlagt, men endnu ikke produceret en folder til uddeling om PS!.  Vi ved at mange 

ansatte er hårdt presset arbejdsmæssigt, men vi mener dog, at det ikke er værre end at man for en kort 

periode kan bakke op om PS! 

  

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. Vi arrangerer fortsat ikke et børnejuletræ, da det er ret 

krævende arbejdsmæssigt, og der har ikke været den store efterspørgsel. 

2. Forårsarrangementet var en vinsmagning af australsk vin, som vi havde fået tilbudt af firmaet 

Skovgaard Vine. Vi arrangerede så samtidigt en 'australsk' middag. Arrangementet var populært 

med ca. 60 deltagere. 

3. I samarbejde med Fredagsbaren arrangerede vi igen i år IFAs egen deltagelse i DHL stafetten. 

En ny grill starter og godt kendskab til grillen fra Poul Erik Eriksensens side gav som resultat 

nogle af de bedste pølser til stafetten. Da vi nu har en fin køreplan og materialeliste er det nemt 

at gentage deltagelsen de kommende år. 

4. Kort før generalforsamlingen inviterede Klaus Seiersen til rundvisning på Stråleterapien på 

Aarhus Kommunehospital. Det var et fyraftensarrangement med 19 deltagere. Da jeg ikke selv 

var med og ikke har fået noget feedback endnu kan jeg ikke sige, om det er noget, som vi kunne 

gentage næste år.   

 

Igen kan jeg gentage fra sidste år, at det største problem for PS! er at få dannet en bestyrelse med en 

ligelig fordeling af medlemmer fra de forskellige grupper på IFA.  Vi mangler en ny kasserer, som kan 

aflaste Ruth. Vi bør udnævne en fast sekretær og vi skal finde en ny formand. 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. 

 

På den positive front kan jeg dog sige, at der ikke mangler hjælp til at gennemføre arrangementerne, da 

vi har mange suppleanter.  

 

 

Søren Frandsen 

31.10.2012 

  

 



  


