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Rapportudarbejdelse 
 
Årsberetningen 2020 for Personaleforeningen FLORA  
 
Medlemmer af bestyrelsen 2020 
 
Formand Birte Nielsen NT-BYG 
Kasserer Alexia Sejer NT-ØKO 
Bestyrelsesmedlem Michael E. Henriksen NT-IT 
Bestyrelsesmedlem Gitte Nielsen NT-HR 
Bestyrelsesmedlem Lizzi Edlich NT-HR 
Bestyrelsesmedlem Britt S. Vilstrup NT-ØKO 
Bestyrelsesmedlem Richard Bentzen NT-BYG 
Bestyrelsesmedlem Louise Verner Machholt NT-ØKO 
Suppleant Lis Rygaard NT-HR 
Suppleant Vibeke V. Nielsen NT-DCE 
 
 
Revisor Iben Krog NT-ØKO 
Revisorsuppleant Helle Holmberg NT-ØKO 
 
 
Antal medlemmer primo 2020:  36 medlemmer 
 
Antal medlemmer ultimo 2020:  36 medlemmer  
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 Formandens beretning  

 
1. Hvad har vi været optaget af i 2020? 

Det har jo været et specielt år på alle fronter, og aktivitetsniveauet i Personaleforeningen har ligget 
på et lavt blus, vi nåede at holde fastelavn og generalforsamling, og så gik alting godt nok i stå, så blev 
det sommer og det var dejligt at se jer igen, da vi var på hyggetur i sommers med sandwichen og is, 
lige da vi fik lov at komme tilbage for en kort stund.  

Vi var mange som havde håbet at komme tilbage noget tidligere, og for de få som fik lov at komme 
forbi kontoret i efteråret, havde vi pyntet lidt op til Halloween. Der var jo ingen julefrokost så si ste-
det prøvede vi at give tilskud til julehygge i afdelingerne, hvor I selv skulle finde på noget som lige 
passede jer. Økonomi brugte dem som gaver til raflespil, BYG havde fornøjelsen af noget fælles mor-
genbrød og en skrabe kalender hver. 

Det er jo drønsvært når vi ikke må samles, at finde på noget når alting skal være virtuelt, men så vidt 
jeg forstår, så har Britt holdt gang i Økonomiafd. med bl.a. online bingo og var det ikke også jer som 
holder online fredagsbar?  

Bioscience havde inviteret os med på noget Chris McDonald – og super dejligt at vi kan være fælles 
om større arrangementer og de også tænker på os, og jeg var glad for at se at der var så mange til-
meldte – dog havde jeg egentlig håbet at foredraget var lidt mere opløftende, når nu det var i forbin-
delse med et online julearrangement, og det kunne jeg forstå at flere også ville have ønsket. 

Nå, men hvorom alting nu er, så håber jeg at rigtig mange har tilmeldt sig ”tæl skridt” som PASTA fra 
Århus har inviteret os med i og jeg kan her anbefale Fitness Walking på YouTube for jer som ikke 
kommer så langt omkring . 

 

 
2. Hvad er vores aktuelle udfordringer? 
 

Jeg syntes - foruden Corona - at vores store udfordring er at finde på arrangementer som I har lyst til 
at deltage i, så jeg vil igen i år opfordre til, at har du en god ide, så send en mail til en af os i bestyrel-
sen, så vil vi prøve at få det arrangeret. 
 
Vi har sat et ”sjovt foredrag med en ekstern underholder” på budgettet for 2020 og jeg havde Karen 
Marie Lillelund i tankerne, men sidder du og tænker på en anden foredragsholder, så lad os vide det, 
det kan jo højst tænkeligt lade sig gøre. 
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Beskrivelse af aktiviteter  
 
2020  
 
Februar 
24/2 Fastelavn m/tøndeslagning 
(12 deltagere) 
 
28/2 Generalforsamling med højt belagt smørrebrød 
(24 deltagere) 
 
Juni 
23/6 En hyggelig gå tur i det fri m/sandwich og is 
(21 deltagere) 
 
August: 
AFLYST – leg og grillhygge i gården – familie er velkommen 
 
September – Oktober: 
AFLYST – besigtigelsestur for 2020 
 
Oktober 
Halloween pynt på gangene i BYG, IT, ØKO/DEC og HR – for de som fysisk var på AU. 
 
December 
11/12 Virtuelt underholdning med Chris McDonald 
(19 deltagere) 
 
Medfinansiering af julehygge i afdelingerne:  

- BYG: Morgenbrød og skrabe kalender til alle i BYG 
- ØKO: Gaver til raflespil 
- DCE: i 2021 i stedet for jul 
- IT: i 2021 i stedet for jul 
- HR: i 2021 i stedet for jul 
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Perspektiver og anbefaling til fremtidige aktiviteter 
 
 
Forhåbentlig får de fleste lov snart at komme ind på kontoret, men det seneste år er det godt nok 
ikke meget vi har fået set eller hørt til hinanden, så hvis vores gode forhold ikke skal løbe ud i sandet 
vil jeg anbefale at vi - foruden de allerede planlagte arrangementet - får lavet nogle flere små spon-
tane arrangementer bare på 15 min. til en ½ time.  
 
Et forslag kunne være lidt lige som Mette fra ENVS skriver ude til hele AU Roskilde, at de har on line 
yoga fredag morgen og vi alle er velkommen til at deltage, det er selvfølgelig ikke praktisk hvis man 
har dele kontor eller ikke kan lukke sin dør, men er et super godt initiativ, det kunne også godt være 
linedance, hvor vi ikke skal ned og rulle rundt på gulvet, men bare lære 1 dans, det kan godt tage 6 
min. nogle mandage i træk, men bare 1 melodi og så tilbage på ”pinden” og arbejde videre – det kræ-
ver blot initiativ og en mail til kollegaer  
 
De forslag I kommer med, som kræver tilskud eller lidt mere planlægning, vil vi tage op på møde, og 
hvis vi har budget til det, så tager vi dem med i aktivitetsplanen og sætter det i værk, enten med helt 
eller med delvis tilskud.  
 
Vi ser frem til se så mange af jer som muligt til de planlagte aktiviteter - så vi kan værne om de gode 
venskaber og søde kollegaer.  
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Oversigt over 2020 økonomien 
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Kommende aktiviteter 
 

- 16/4-21 Generalforsamling Virtuelt 

- 19/4 – 2/5-21 ”Tæl skridt” i samarbejde med PASTA fra Århus 

- Chokoladesmagning evt. Virtuelt/tilsendt smagsprøver 

- Sjovt foredrag af ekstern underholder – online 

- Juleafslutning 

 

 

Har I gode ideer, er I meget velkommen til at byde ind  
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