Værkstedet Østergade 40
Bestyrelsesmøde d. 9.april 2018
Deltagere:
Oskar – Henning – Flemming F. – Jørn Erik – Lisbeth J. - Gorm – Niels (pedel)- Bitten - Bente - Leif.
Desuden deltog en rep. fra kommunen i den første del af mødet og som gjorde rede for, hvad det
kommunale projekt ”Værdibørsen” står for.
Nærmere oplysninger kan fås på hjemmesiden Vaerdiboersen.dk.
Bestyrelsen blev ligeledes præsenteret for vores ny-ansatte ”håndværkerpedel”.
Morten fortalte, at han er handyman, og kan lidt af hvert. Han er uddannet tømrer og elektriker.
Såfremt der er problemer med maskiner, udstyr eller bygningen, kan han tilkaldes. Han anbefaler
at der laves en to do liste.
Oskar nævner en opgave med vandsystemet, som der er problemer med i metalværkstedet.
Præsentation.
Der blev herefter en præsentation af de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, og hvilke
områder som de repræsenterer.
Konstituering.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand Lisbeth Jørgensen – Næstformand Henning Jensen – Kasserer og sekretær Leif Gissel.
Jørn-Erik har fået en medhjælper (Tove Olsen), der vil bistå med at holde styr på
medlemsregistrering, skabe og hjemmesiden.
På valg næste år er Henning Jensen, Flemming F. Sørensen og Erik Gorm Svane
Forslag.
Det af Karsten Jensen indsendte forslag til ændringer på Værkstedet blev kommenteret og det
blev besluttet at udskyde debatten til næste møde.
Adgangsforhold til Værkstedet.
Der blev talt om de uansvarlige forhold med hensyn til adgangen til Værkstedet.
Siden vi for flere år siden blev forment adgang gennem porten, har der været elendige
indgangsforhold for vore medlemmer.
På trods af at det mange gange er påtalt, er der endnu ikke sket noget.
Den ene stolelift fungerer ikke, trappen fra Østergade er farlig, og for nogle pensionister slet ikke
mulig at bruge.
Sus har efterlyst en prioriterings-liste over mulige løsninger på problemet.
1. Det bedste vil være, hvis vi atter, på en eller anden måde, kan få mulighed for at anvende døren
i gården som indgang. Samtidig skal stoleliften fra stue til 1ste sal sættes i stand.
2. Ved trappen fra Østergade skal der etableres en stolelift og/eller et gelænder i midten af
trappeopgangen. Der er ikke plads til en stolelift med mindre døren ud mod Østergade vendes og
åbner udad.
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Det er dog uhensigtsmæssigt at folk, der f.eks. skal ind på metalværkstedet, først skal op på 1ste
sal for at komme ind i Værkstedet.
Vi håber meget, at der snarest kan gøres noget ved problemer med adgangsforhold.
Medlemskort.
Der har været problemer med at nogle mennesker har anvendt værkstedets faciliteter uden at
have et gyldigt medlemskab.
Det anbefales derfor at medlemmerne skal medbringe deres gyldige medlemskort, som skal
fremvises på forlangende.
Der kan evt. hænges lister op rundt omkring herom.
Eventuelt.
Bitten stiller spørgsmål om det er nødvendigt, at man bor i kommunen, for at være medlem.
Svaret er at det ikke er strengt nødvendigt.
En person (Per Sørensen) har tilbudt at være værkstedets medlemmer behjælpelig med at rense
og reparere deres PC. Han har beskæftiget sig med EDB. I mange år og har en ekspertise på
området.
Bestyrelsen synes det er et fint tilbud, men mener ikke behovet er så stort, at det kan have
interesse i længere tid.
Det besluttes derfor at henvise Per til ”Værdibørsen” (vaerdiboersen.dk), der mere bredt og på
tværs af alle frivillighusene kan få glæde af hans ekspertise.
Næste møde.
Det næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 7. maj.

referent. Leif Gissel

2

