Beretning til generalforsamlingen den 14. marts 2019
Som noget nyt skal vi i år afholde generalforsamling her på Trøjborg. Der er nok
mange, der ikke har været her før, så det er en god anledning til at se noget, der
er anderledes end Værkstedet.
Værkstedet har i det forløbne år forandret sig en del. Bestyrelsen har skullet
underskrive en samarbejdsaftale med mag.afd Sundhed og Omsorg. Det har
betydet, at Foreningen Værkstedet har fået aftryk af Kommunens værdibegreber.
Man har fra Kommunens side ment,at vi drev stedet for selvstændigt og
uprofesionelt, der var ikke tilstrækkelig dynamik og udvikling, hvilket betød, at vi
ikke fik de nye medlemmer til , som er nødvendig for at drive stedet effektivt.
Aftalen siger, at al nagelfast maskinel tilhører Kommunen, som sørger for
sikkerhed, vedligehold og reparationer. I det forløbne år er det for træ og
metalværkstedernes vedkommende blevet varetaget af brugerne selv. Tak for det!
Vi har været ret aktive med at reklamere og oplyse om Værkstedet.
I festugen var åbent hus, hvor der hver dag var folk til at vise huset frem.
Vi lægger foldere på offentlige steder og venteværelser.
En ny hjemmeside hjælper også til at stedet bliver kendt.
”Ud af røret” blev startet i sensommeren. Det er en kursuspakke fra FO og er for
de, der vil lære om keramik og glas. De har været en succes. Til næste sommer
vil der startes nye hold for nybegyndere og viderekomne.
Silver og Niels har undervist et hold i brugen af maskinerne i træafd.og det må
gerne gentages efter behov. Vi skal til stadighed sørge for sikkerheden i brugen
af maskinerne og behandle dem ordentligt.
I Kommunens bugetforhandlinger blev vi ikke beskåret. Vi får derimod et årligt
beløb på 17.000 kr til anskaffelser til fælles gavn. Det kan de enkelte afd. jo
tænke lidt over.
Sus satte Niels og Per, der er kommunens pedeller til at restaurere frokoststuen
her efter nytår. Det forårsagede nogen uro, idet der ikke var tilstrækkelig
oplysning og medbestemmelse med i dette projekt på forhånd. Mange synes
imidlertid, at det har pyntet på den gamle stue.
I det nye år gik vi over til et nyt registreringssystem, Gecko, som er indført i alle
kommunens institutioner.
Man kan overføre kontingentet til værkstedets bankkonto eller over mobilepay
eller betale kontant på værkstedet.
Vi har ærligt talt haft en del besvær med at bortskaffe det gamle system og
indføre et nyt, men når det kommer på plads, bliver det en forbedring.
Sommerudflugten. Lars Eeg fortalte om Sommerudflugten.
Julefrokosten blev holdt på Skovlundsvej som sædvalig med god hjemmelavet

mad og musik med bla vores eget husorkester.
Ved det årlige brugermøde 31.jan.blev vi bekendt med, at magafd Sundhed og
Omsorg vil opføre en ny bygning på Carl Blochs gade.Her er det meningen at vi
skal flytte til i 2022. Den plads vi får tildelt er på 500m2 så vi får ikke så meget
plads som vi har nu. Det er vigtigt, at vi i de kommende år arbejder på at få
indflydelse på Værkstedets udformning.
Registrering af nye medlemmer forløber jævnt. Der er mere end 200 tilmeldinger
og forventning om flere.
På bestyrelsen vegne Lisbeth

