Værkstedet Østergade 40
Generalforsamling d. 15. marts 2018 på
Folkestedet

0. Hjemmeside
Thilde, der er i gang med at opbygge en ny hjemmeside for værkstedet, præsenterede
hvad der nu foreligger.
Der mangler tekst fra afdelingerne, alle anmodes om at læse hjemmesiden og fremkomme
med forslag til tekst, billeder og gode historier. (Kan afleveres til Leif Gissel).
Det påregnes at oprette en facebook-gruppe og en kalender.
1. Generalforsamling.
Den konstituerede formand Lisbeth Jørgensen bød velkommen og foreslog valg af dirigent
og referent.
Dirigent Jørgen Rud – referent Leif Gissel. – stemmeudvalg Silver og Holger.
2. Formandens beretning.
Se bilag.
3. Regnskabet.
Leif fremviste det af revisoren godkendte regnskab.
Årets resultat viste et overskud på 6400 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Vedtægterne.
Aarhus kommune er fremkommet med et forslag til nogle ændringer af vores vedtægter.
Vedtægtsændringerne blev gennemgået punkt for punkt og blev vedtaget af
generalforsamlingen.
Der udarbejdes herefter et nyt sæt vedtægter hvor rettelserne er foretaget.
5. Forslag fra medlemmerne.
Der var fremkommet et forslag fra medlem nr. 733, Karsten Jensen.
Forslaget var ikke kommet bestyrelsen i hænde tids nok, så det besluttedes at lade
bestyrelsen behandle forslaget på det først kommende bestyrelsesmøde.
Forslaget indeholder nogle tips til hvorledes vi bedre kan udsprede budskabet om
Værkstedet. Endvidere et forslag til indførelse af et medlemsgebyr.
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6. Valgene.
Formandsvalget: Der blev foreslået to kandidater Gorm Svane og Lisbeth Jørgensen.
Lisbeth blev valgt med 36 stemmer.
Bestyrelsen: Jørn Erik – Oskar og Leif blev genvalgt for to år. Endvidere blev Gorm Svane
valgt som ekstra bestyrelsesmedlem. – Henning, Flemming F og Erik Gorm Svane er således
på valg til næste år.
Til suppleanter blev Bente og Bitten valgt.
Revisor: Karsten Jensen og revisorsuppleant Holger Hansen.
7. Eventuelt.
Et medlem savnede mulighed for at stille spørgsmål til beretningen.
Der blev stillet spørgsmål til videoovervågning og tyveri. Lamperne lyser ikke.
Det oplyses at FO gerne vil bruge værkstedet til kursusvirksomhed.
I tilfælde af reparation af maskiner, så er det kommunen, der betaler.
Ansgar: Silver gør opmærksom på at omsætningen er faldet de senere år, og opfordrer folk
til at støtte Ansgar.
Nøgler: Der gøres opmærksom på at der er medlemmer, der har nøgler, uden at have
pedelstatus.
Udflugt: Den årlige udflugt bliver den første torsdag i juni. Det ligger endnu klart, hvor
turen kommer til at gå hen. Der kommer opslag herom.
Trappe: Botha gjorde opmærksom på trappen fra gaden og op er farlig for ældre at bruge,
nogle kan slet ikke komme op af den. Han anbefaler at der for alvor tages fat på indgangsproblemet evt. i samarbejde med de sikkerhedsansvarlige og Kommunens teknik og miljø.
Det er ligeledes vigtigt, at alle trappeelevatorer og elevatorstole fungerer.

Referent Leif Gissel
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