Bestyrelsesmøde d. 8.jan. 2018referat

Deltagere:
Oskar – Flemming F. – Jørn- Erik – Lisbeth J. - Henning - Leif.
Rundvisninger.
Vi søger stadig at oprette et korps, der kan påtage sig at vise rundt, nå interesserede henvender sig.
Det aftales, at Niels (hvis tlf. nr. er på hjemmesiden) kan være koordinatoren, og som kan henvende sig til
en eller flere af medlemmerne, hvis han ikke selv klarer opgaven.
Bestyrelsen.
De ophængte billeder og lister over bestyrelsens medlemmer passer ikke længere.
Leif sørger for en ajourføring.
Brugermøde.
Det aftales at det årlige møde for medlemmerne afvikles på værkstedet torsdag d. 1. feb. kl.10.
Som sædvanligt vil vi sørge for musik, øl og pølser efter mødet.
Leif kontakter Lars Eeg herom og laver aftale med musikken.
Vedtægterne.
Vi afventer stadig kommunens udspil til en samarbejdsaftale.
Vi håber vi kan få evt. vedtægtsændringer klar til generalforsamlingen i marts.
Kaffeordning.
Den nye kaffeordning er startet.
Kaffe i kaffestuen, er herefter gratis for medlemmerne. Idet kommunen betaler kaffen.
Ambulancebreve.
Bestemmelsen om ambulancebreve er endnu ikke på plads. Der ventes på udspil fra Sus.
Glasværksted.
Det forlyder, at indretningen af det nye glasværksted snart er tilendebragt.
Julefrokost.
Der er fuld tilfredshed med den afviklede julefrokost sidste år.
Der var 66 deltagere og i lotteriet var der 56 gevinster.
Det gik fint med musik fra værkstedets forstærker og dvd-afspiller.
Hjemmesiden.
Der ventes stadig på svar fra Sus. – der skal formidle kontakt mellem Jørn Erik og Tilde.
Jørn Erik oplyser, at han ikke ønsker at blive genvalgt til generalforsamlingen.
Vi må herfor prøve at finde en person, der kan tage sig af medlemsregistrering og hjemmesiden.
Vi lufter tanken på det kommende brugermøde.
Kopimaskine.
Værkstedet råder i øjeblikket ikke over en brugbar kopimaskine. Niels må tage sig af kopier, der så kan
kopieres på Folkestedet.
Sus. har bebudet, at vi får en farve-laserprinter opstillet.
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Generalforsamling 2018.
Det aftales at afvikle generalforsamlingen på Folkestedet i uge 11.- gerne onsdag eller torsdag.
Leif beder Sus. reservere lokalet.
Afdelingerne.
Metal - man er i gang med en reparation af båndsliberen i metalværkstedet, der skal have nye lejer.
Der foretages nu en forbedring af udsugningen i træværkstedet.
Det forlyder, at der i øjeblikket er stor interesse og aktivitet omkring TIG-svejsningen.
Cykelværkstedet er i øjeblikket på stand by, af hensyn til en grundig oprydning og rengøring i
cykelafsnittet.
Keramik – der savnes forsatsvinduer ud mod Østergade.
Kommende møder.
Der aftales at holde bestyrelsesmøder på følgende datoer:
5.feb. – 5.marts – 9. april – 7. maj – 4.juni.
Næste møde.
5. feb.

Referent Leif Gissel
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