Værkstedet Østergade 40
Bestyrelsesmøde d. 5. feb. 2018
Deltagere:
Sus. - Oskar – Henning – Flemming F. – Jørn Erik – Lisbeth J. – Niels (pedel)- Bente - Leif.
Desuden deltog Tilde i den første del af mødet med henblik på at lave aftale om ny hjemmeside.
Sus. :
Præsenterer Tilde, der nu er klar til at tage fat på vores nye hjemmeside.
Der blev i denne forbindelse aftalt et møde, hvor Tilde, Jørn Erik og Leif deltager.
Sus gør opmærksom på, at der er mange, som bruger Facebook til at søge oplysninger f.eks om
værkstedet.
Der har været en henvendelse fra Vital, der gerne vil lave noget mere om værkstedet.
Der skal snart laves nye foldere og pjecer, som kan deles ud forskellige steder.
Alle, der har lyst må gerne tage billeder af livet på Værkstedet, og aflevere dem til Leif.
Rundvisning:
Det viser sig svært at have aftale med frivillige, der står til rådighed alle dage som rundvisere.
Det aftales at henvendelser om rundvisning, først går til Niels, som så retter henvendelse til en
eller flere af medlemmerne hvis der er opgaver, han ikke selv kan klare.
Der sættes et skilt i vinduet med tlf. nr. ang. rundvisning.
Billeder: De ophængte billeder af bestyrelsen, ændres efter generalforsamlingen.
Generalforsamlingen:
Der opstod tvivl om hvornår Henning’s mandat udløber. Vi undersøger sagen.
Yrsa Lokjær, der var dirigent sidste år, er desværre ikke hjemme til generalforsamlingen.
Der bliver omgående taget kontakt til Pauli, der indvilger i at påtage sig dirigentposten i år.
Forslag til ændring af vedtægterne er nu færdige.
Sus sender dem til os på mail, så vi kan få dem hængt op i god tid.
Jørn Erik og Leif udarbejder forslaget til vedtægtsændringerne.
Ambulancebreve:
Der hersker lidt tvivl om hvordan det skal foregå med de på tidligere møder omtalte
ambulancebreve.
Sus fortæller at brevene er et oplysningskartotek der især kan have interesse for folk, der ikke kan
tåle bestemte former for medicin eller andet. Nærmeste pårørende kan også være nævnt i brevet.
Ordningen kan allerede startes nu, men det påpeges, at det er frivilligt om man vil have et sådant
brev liggende.
Niels sørger for at brevene kan præsenteres på generalforsamlingen.
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Glasværkstedet:
Indretningen af det nye glasværksted er ved at være færdig.
Der mangler stadig lidt med ovnene og depoter.
Der er aftalt et møde med glas – keramik og Niels, her prøver man at lave aftaler om anvendelsen
af ovnene.
Kommunen har overtaget Anni’s ovn, der nu placeres et passende sted.
Liften:
Det viser sig at der er folk, der anvender liften til flere forskellige biler.
Niels har derfor lavet et nyt lay-out til bookings-sedlen, hvor både bilens registreringsnummer og
ejerens telefon nr. indgår.
Bilen:
Der opstod en debat om reglerne for anvendelse af firmabilen. Vi finder de gamle aftaler frem.
Klapstole:
Vi råder over ca. 30 klapstole, som kan flyttes rundt mellem frivillighusene, hvor der er behov for
dem.
Det foreslås, at der laves nogle ophæng til stolene i Carl Blochs Gade, således at de altid er der, når
de ikke anvendes.
Håndværkspedel:
Der er nu ansøgt om en håndværker til et fuldtidsjob.
Der skal være et ansættelsesudvalg, som tager stilling til den bedst egnede.
Oskar deltager fra Værkstedet i dette udvalg.
Regnskab:
Leif fortæller at vi har haft et fint regnskab i 2017. Vores egenkapital er nu på 71.665,91 kr.
Det foreslås derfor, at kontingentet skal være uændret i 2018.
Knivholdet:
Knivholdet har rettet henvendelse til Lisbeth J. angående ændrede mødetider.
Næste møde: mandag d. 5. marts

referent. Leif Gissel

