Referat
Stiftende generalforsamling for Personaleforeningen i Bornholms Regionskommune
Rønne, den 18. marts 2010
1. Valg af dirigent
Rune Holm blev valgt som dirigent
2. Baggrund for foreningsstiftelse
Claus Munk takkede for fremmødet og orienterede om baggrunden for stiftelsen af
personaleforeningen.
Foreningen har taget forskud på aktiviteterne, idet der allerede i 2009 blev taget en række
initiativer.
Medarbejderne i BRK fik således tilbudt billetter med rabat til Hammershuskoncerten i juli måned.
Foreningen stillede med et talstærkt hold til Almindingsløbet, hvor 254 ansatte benyttede sig af
chancen for at deltage i en BRK-trøje. Shopping aften i Sportsmaster i december måned med
tilbud om attraktive rabatter blev tillige et tilløbsstykke for såvel medarbejdere i BRK som andre
kunder på juleindkøb.
Startskuddet til biografturene gik til ”Julefrokosten” i december måned passende efterfulgt af
”Parterapi” i februar måned 2010. Den kommende søndag har medarbejderne mulighed for at tage
familien med til filmen ”Sådan træner du din drage”.
Rabataftaler med Fysioform og Wellness Club er blevet indgået.
Claus Munk takkede de personer, der har medvirket ved opstarten.
Fremover har foreningen planer om at indgå i et samarbejde med personaleforeningen på
Bornholms Hospital, Musikhuzet og Bornholms Teaterforening.
Personaleforeningen får sin egen side på Dragenettet under fanen ”Fælles” og på sigt vil der
Formentlig blive adgang til at orientere sig om aktiviteterne via BRK’s hjemmeside.
Et årligt tilskud på 1 krone pr. medarbejder pr. måned er der givet tilsagn om fra BRK, hvilket giver
et samlet tilskud på ca. 54.000 kr. årligt.
3. Vedtægter
Vedtægterne blev vedtaget én paragraf ad gangen. Der blev foretaget ændringer i §4 og §5 i
forhold til udkastet.
4. Vedtagelse af samlede vedtægter
Vedtægterne blev vedtaget jf. bilag
5. Valg til bestyrelsen jf. vedtægternes § 5
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6. Eventuelt
Ole Sig vil gerne arbejde for etablering af et fælles fitnesscenter for alle medarbejdere i BRK og
Marianne Steenstrup meldte sig til at medvirke. Mulig geografisk placering blev drøftet, idet alle
medarbejdere skal have mulighed for at gøre brug af tilbuddet. Der blev stillet spørgsmål om,
hvorvidt familiemedlemmer tillige skal have mulighed for at træne. Claus Munk oplyste, at
kommunaldirektøren har tilkendegivet, at BRK er positiv overfor at yde tilskud, såfremt der findes
egnede lokaler.
Bestyrelsen arbejder videre med projektet.
Formanden orienterede om, at foreningen vil markere stiftelsen udadtil eksempelvis ved
Annoncering for at sikre, at erhvervsdrivende på hele øen har kendskab til foreningen af hensyn til
eventuelle rabataftaler og sponsorater.

