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Rapportudarbejdelse 
 

Årsberetningen 2018 for Personaleforeningen FLORA  
 
 
Medlemmer af bestyrelsen 2018 

 

Formand Birte Nielsen ST-BYG5 
Kasserer Alexia Sejer ST ØKO 
Bestyrelsesmedlem Michael Strangholt DCE 
Bestyrelsesmedlem Michael E. Henriksen ST-IT 
Bestyrelsesmedlem Anja Skjoldborg Hansen DCE 
Bestyrelsesmedlem Gitte Nielsen ST-HR 
Bestyrelsesmedlem Lizzi Edlich ST HR 
Bestyrelsesmedlem Benny Steen Jensen ST-BYG5 
Bestyrelsesmedlem Britt S. Vilstrup ST-ØKO 
Suppleant Lis Rygaard ST-HR 
Suppelant Vibeke V. Nielsen DCE 
 
 
Revisor Iben Krog ST-ØKO 
Revisorsuppleant Helle Holmberg ST-ØKO 
 
 
Antal medlemmer primo 2018:  34 medlemmer 
 
Antal medlemmer ultimo 2018:  34 medlemmer  
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 Formandens beretning  

 

Igen i år vil jeg takke alle medlemmer af bestyrelsen, for jeres flotte engagement og for at være ild-
sjæle i forhold til at planlægge og sørge for at aktiviteterne er blevet en succes.  

Jeg vil også gerne sige tak til de medhjælpere som var så ”heldige”, at blive trukket ud fra ”frivillige-
listen”, I har også gjort det super godt. 

Så har jeg nok så kækt fået skrevet i indkaldelsen til mødet, at ”alle bestyrelsesmedlemmer fortsætter 
igen i år”, men har efterfølgende fået af vide, at Anja ikke genopstiller, så også tak til Anja for at 
støtte op om at få startet Personaleforeningen og de gode indslag du er kommet med. 

Vi skal først vælge bestyrelse i pkt. 7, så I har alle lidt tid at overveje nogen vil byde ind  

 

1. Hvor står vi i forhold til vores overordnede mål og opgaver? 

Vores overordnede mål er, at sørge for hyggelige sammenkomster, for at højne og værne om 
det gode sammenhold med vores kollegaer på kryds og tværs af afdelinger i Adm. Centret og 
DCE.  

Alt i alt syntes jeg vi har fundet et fint leje i antallet af aktiviteter for et år, og der er et flot 
fremmøde til aktiviteterne.  

 
2. Hvad har vi været optaget af i 2018? 

 
I år har vi fokuseret på at hitte på nye aktiviteter, som kunne trække det gode humør frem i så 
mange som muligt, og taget dem fra, som ikke har været så succesfulde. 

 
 

3. Hvad er vores aktuelle udfordringer? 
 

Det har primært være bestyrelsen som har været tovholder for aktiviteterne, og vi har som 
aftalt på sidste generalforsamling, trukket lidt på ”frivillige-listen” og det er gået super flot. 
Det er en rigtig god ordning, hvor vi deles om opgaverne. 
  
Vi vil selvfølgelig prøve ikke at trække de samme frivillige hvert år, så andre har mulighed for 
at være med . Husk at ”frivillige-listen” findes på FLORAs hjemmeside, hvis du er i tvivl om 
hvornår du måske kan blive udtrukket. 
 
Til næste år skal ST til at være 2 fakulteter, så bliver vores næste udfordring, at huske hinan-
den på vores gode sammenhold.  
Så min opfordring er, at vær med i aktiviteterne og planlægningerne, kom ud af kontorerne og 
få set og talt med kollegaer også på tværs af afdelinger, vi skal have hygget og grinet med kol-
legaer, når vi er sammen.  
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Beskrivelse af aktiviteter  
 

2018  

 

Marts: 

1/3-18 kl. 19-22 DJØF med løgn III, Roskildekongrescenter, (pris 250,- hvoraf FLORA giver tilskud 

på 100,-) så pris for medlemmer 150,- kr. Tilmeldingsfrist 6/9-17 kl. 10.00 (18 deltagere) 

22/3-18 Årlig Generalforsamling. Med højt belagt smørrebrød til frokosten. (25 deltagere) 

Juni:  
14/6-18 Vandretur til Bolund m/David Boertmann som guide. Han fortæller om Bolund og fuglelivet 

derude. Vi nyder en medbragt sandwich derude. 

(18 deltagere) 

 

28/6-18 Besigtigelsestur til Helsingør Tekniske. Den faglige del af programmet handler om robotter. 

Udviklingen inden for digitalisering går med lynets hast. (21 deltagere) 

Oktober:  
 25/10-18 Bowling i Roskilde Bowling Center. ”Årets Kegle” er ny vandrepokal som bliver tildelt den 

som har scoret mindst point. (18 deltagere) 

November: 
22/11, kl. 13.30 Julebanko, med mange og flotte præmier (19 deltagere) 

 

December:  
7/12-18 Julehygge med efterfølgende fælles julefrokost i Risøs Kantine (30 deltagere) 
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Perspektiver og anbefaling til fremtidige aktiviteter 
 

Bestyrelsen har rigtig mange gode forslag til aktiviteter, og vi ønsker at ramme medlemmernes inte-

resser bredest muligt, derfor vil vi meget gerne opfordre jer til at sende os forslag til aktiviteter.  

Hvis I går og gemmer på noget, som I er interesseret i, kan det være at andre deler jeres interesse. 

 

De forslag I kommer med, vil vi gemme og tage op på møde, og hvis vi har budget til det, så tager vi 

dem med i aktivitetsplanen, enten med helt eller med delvis tilskud.  

 

Da vi startede sidste år, med at finde ud af hvordan og hvor mange aktiviteter der skulle være i for-

eningen, lagde vi friskt og optimistisk ud, men allerede ved sommerferien, hørte vi lidt fra medlem-

merne, at der måske var lidt for mange udbud, og at det var svært at få tid til det hele, når både ar-

bejde og familie skulle passes.  

Det har vi taget lidt til efterretning, og prøvet at moderere udbuddene lidt og at aktiviteterne ikke bli-

ver så lange, så vi stadig kan passe arbejdet og familien, men også være sammen med kollegaer på en 

anden måde end i de faste rammer på arbejdet.  

Vi håber at kvaliteten er i top, og at fremmødet til aktiviteterne vil holde, da vi gerne vil værne om de 

gode venskaber og søde kollegaer.  
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Oversigt over 2018 økonomien 
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Kommende aktiviteter 
 

- 28/2 Foredrag om svampe v/Tom Jensen, Fastelavnsboller serveres imens. 

- 22/3 Generalforsamling m/højt belagt smørrebrød 

- Just Coffee kursus 

- Gækkebreve 

- Besigtigelsestur (udflugtsmål endnu ikke bestemt) 

- Halloween uhygge 

- Svampetur m/kaffe, the og kager 

- Ragnarock 

- Juleafslutning 


