Værkstedet Østergade 40
Bestyrelsesmøde d.5.marts 2018
Deltagere:
Sus – Oskar – Flemming F. - Bente – Henning – Niels – Jørn Erik – Lisbeth.
Leif er blevet bortført.
KOPIMASKINEN på stueetagen tilhører Mogens Husum. Hvis vi skal bruge den, har
Niels nøgle.
GLAS - OG KERAMIK - værkstederne holdt møde for nylig indkaldt af Sus. De
lavede aftaler om inddeling af plads. Og blev enige om, at betale 100 kr pr bruger
om året til betaling af strøm til ovnene. Det betales over giro og girokortene
uddeles ved generalforsamlingen.
Det blev aftalt at afholde møde 2 gange om året.
REGLER FOR BRUG AF VAREVOGNEN
1.Det er værkstedets bil.
2. Bilen er ikke til privatkørsel.
Dog kan ting, som er lavet på værkstedet og i de andre huse, og som man ikke
selv har mulighed for at transportere hjem køres hjem for egen regning. Betaling
pr km skal ske efter kørslen til Peter. Selvrengøring.
3. Kørsel kun i dagtimerne mellem kl 8 – 15.
4. Bilen er primært til brug ved opgaver i husene.
Ved kørsel af materiale til fælles brug betaler huset.
5. Kørebog: noter dit navn og kørsel til og fra.
6. Skriv på kalenderen hvornår du ønsker at bruge bilen.
Kørsel/hjemkørsel af materiale/ting til eget brug har laveste prioritet.
Faste kørsler i Østergade 40: Om onsdagen køres efter varer til torsdagsspisning.
Det er vist nødvendigt med en revision.
FRIVILLIGHUSENE har ansat en håndværkerpedel: han hedder Morten Thor, er 38
år, er uddannet tømrer og elektriker. Starter 19 marts. Han skal først forberedes
på sit fremtidige arbejde med AVA-kursus og indvies i administration.
NYE TIDER: Ideer bliver til virkelighed. Efter sommerferien kommer hold fra FO på
værkstedet om eftermiddagen, som vil lære at arbejde med forskellige håndværk
fx fremstilling af knive, reparation af musikinstrumenter, trædrejning, formning
eller glas. Altså ikke brug af farlige maskiner. Til disse hold har vi brug for
”lærere”, som vil blive belønnet.
HJEMMESIDE For at se den, gå ind på ”frivillighusene.dk” . Vores pjece skal
ændres igen, når de nye vedtægter er på plads ved generalforsamlingen.
Ændringer til hjemmesiden og dine billeder sker gennem Thilde.
NÆSTE MØDE: 9. APRIL
Ref. Lisbeth

