Værkstedet Østergade 40
Bestyrelsesmøde d. 4. feb. 2019
Deltagere:
Bente - Oskar- Flemming – Sus - Niels – Henning - Jørn Erik – Gorm - Lisbeth J. - Bitten - Leif.
Evaluering medlemsmøde d. 31. jan.
Det store emne var nyt byggeri og evt. flytning af værkstedet i løbet af nogle år.
Der var enighed om at værkstedet gerne vil være med ved bordet, når der skal tages beslutninger i
et nyt projekt.
Det blev derfor straks nedsat et udvalg, der kan repræsentere Værkstedet.
Byggeudvalget består af:
Gorm – Oskar – Bente – Lisbeth J. – og Mogens Husum som er byggekyndig og et koordinerende
led.
Takt og tone.
Som nævnt på medlemsmødet, har der været personer, som ikke har talt pænt til kommunens
ansatte. Bestyrelsen finder dette uheldigt og beklageligt.
Sus udtaler, at hvis nogle er utilfredse, så er det til hende, der skal rettes henvendelse.
Rådighedsbeløb.
Der er nu gået godt 17000 kr. fra Aarhus kommune ind på Værkstedets konto.
Pengene skal komme så mange som muligt til gode, og medvirke til at forbedre fællesskabet.
Afdelingerne opfordres til at holde jævnlige møder herom, ligesom der tales om at indhente
forslag fra de forskellige afdelinger vedr. arrangementer, udvidelse af aktiviteter, forbedringer og
nyanskaffelser.
Trædrejekursus.
Bitten og Gorm er ved at arrangere et kursus for trædrejere lørdag d. 9. marts.
Der er allerede 35 tilmeldte. Hensigten med kurset er at dygtiggøre og udveksle erfaringer.
Registrering af medlemmer.
Der indløber i øjeblikket betalinger for kontingent ind.
Ud over kontant betaling betales der også ved overførsel til bankkonto og via MobilPay.
Der er lavet en arbejdsfordeling vedr. registreringen.
Gorm indtaster medlemmerne.
Niels (pedel) sørger for uddeling af medlemskort og holder styr på skabene.
Leif holder styr på pengene og informerer Gorm om indbetalinger.
Det er meningen at indføre en fast kontortid, hvor der kan betales og rettes henvendelse til
bestyrelsen.
Når der er overblik over de nye medlemmer, er det tanken at afholde intromøder, for her at sikre
at medlemmerne får kendskab til værkstedets rutiner samt til maskiner og værktøj.
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Medlemskort:
Vi venter stadig på at få de nye medlemskort. Sus rykker for dem.
Medlemskortet skal foruden navn indeholde oplysning om hvilken afdeling/er man er tilknyttet
samt evt. skabsnummer.
Ved medlemsmødet kom der forslag om, at medlemskortet skal bæres synligt når man arbejder på
værkstedet (altså en slags navneskilte).
Dette forslag er stadig til overvejelse.
Afdelingerne.
Beatrice er snart færdig med projekt ”lerhænder” og vil nu blive opsagt.
Oskar beretter om flere reparationer på diverse maskiner.
Han har lavet et forsøg med at gøre bordene i kantinen lidt mindre for at skabe mere plads.
Lisbeth fortæller, at man på keramikafdelingerne har lavet faste regler for anvendelse af
keramikværkstederne. Reglerne kan evt. lægges på hjemmesiden.
Leif fortæller at han sammen med Bitten har til hensigt at lave kursus i anvendelsen af
SmartPhone og Tablet. Dette projekt er indtil videre udsat.
Generalforsamling.
Det besluttes at afvikle årets generalforsamling d. 14. marts.
Sus reserverer straks et lokale i frivillighuset på Trøjborg.
Leif er ikke med ved det næste møde d. 4. marts, men laver opslag og oplæg til
generalforsamlingen.
Næste møde: mandag d. 8. april.
Til Orientering for generalforsamlingen: - Bestyrelsen består af:
Lisbeth Jørgensen
formand
Henning Jensen
næstformand
Leif Gissel
sekretær-kasserer
Oskar
Gorm
Jørn Erik
Flemming F.
Bitten
suppleant
Bente
suppleant
På valg i 2019 er: Henning og Flemming.
Suppleanterne Bitten og Bente samt revisor Karsten Jensen.
Hvem ønsker at modtage genvalg og hvem ønsker ikke???
Leif Gissel referent
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