Værkstedet Østergade 40
Bestyrelsesmøde d. 6. maj 2019
Deltagere:
Niels -Henning – Gorm - Lisbeth J. – Jørn-Erik – Bente - Oskar – Bitten - Sus. – Leif.
Ønskelister.
De tidligere udleverede ønskelister var nu afleveret og blev gennemgået
Den største post var et ønske fra trædrejerne, der ønskede en udvidelse af vore aktiviteter med
trædrejning.
Der er muligt at indkøbe udstyr fra et nu nedlagt værksted.
Det er svært, på nuværende tidspunkt at tale om en reel pris.
Bitten og Gorm arbejder videre med sagen, og finder frem til prisen til næste møde.
Håndarbejdsholdet onsdag, havde ønsket en renovering af både rummet, køkkenet og indgangen.
Det ønske blev afvist, idet det forventes at værkstedet flytter i løbet af få år.
Der var også et ønske om nye persienner, som blev imødekommet.
Håndarbejde har et ønske om en kopimaskine.
Det blev besluttet at indkøbe en laserprinter, bordmodel, der kan placeres på 3. sal hos Niels.
Således at alle sider, der skal kopieres, kommer til at gå via Niels.
For private kopier betales 50 øre pr. stk.
For alle ønsker er der lavet en foreløbig liste (se nedenfor).
Hjertestarter-kursus.
Der vil i nærmeste fremtid blive oprettet et hjertestarter-kursus.
Vi hører nærmere fra SUS.
Værkstedets hjertestarter, der er placeret ovenfor trappen, vil blive flyttet til en udendørs
placering.
Kandidatstuderende.
En studerende ønsket at lave interview med folk fra Værkstedet.
Gorm taler med hende.
Regnskabsprogram.
En af vores medlemmer Kirsten, er kommet med forslag til et regnskabsprogram,
der vil kunne anvendes af værkstedet.
Bitten kontakter hende.
Et nyt program vil evt. kunne anvendes fra regnskabsåret 2020.
Sommerudflugt d. 6. juni.
Lars og Bente er ved at planlægge årets udflugt, der skal gå til fængslet i Horsens.
Da der er planer om rundvisning o.sv. må det forventes at turen bliver lidt dyrere den plejer at
være. Bestyrelsen er indforstået hermed.
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Nøglesystem
Der er uklarhed over hvem der har nøgler til hvor.
Niels fremviste de lister, der blev udarbejdet i forbindelse med etableringen af det system, der
anvendes.
Der var enighed om at vi, indtil videre, fortsætter med det gamle system.
Afdelingerne.
Bitten og Gorm er i øjeblikket ved at arbejde på at få lavet et trædrejeseminar evt. med en
trædrejer fra England.
Sus. fortalte at hun har været sygemeldt.
Hun vil nu gå lidt ned i timer, og der skal sættes flere recourser ind, til at klare hendes opgaver.
Næste møde:
mandag. d. 3. juni
Dette møde er det sidste inden bestyrelsen holder pause i juli og august.
Efter sommeren bliver det første møde mandag d. 2. sept.

Afdeling
Trædrejere
Træværksted
Jernværksted
Glashold tirsdag
Håndarbejde tirsdag
Køkken
Niels
Musik
Keramik

Ønsker
5 drejebænke + tilbehør
Vertikal pladesav
Gevind-værktøj – Afmagnetisering –
magnetklodser m.v.
Diverse
Persienner
Varmeplade
Laserprinter
Baspedal
Skabeloner – ny drejeskive

Ca. pris
30.000 kr.
4.000 kr
7.000 kr

I alt

1.700 kr.
800 kr.
300 kr.
2.500 kr.
3.000 kr.
6.000 kr.
55.300 kr

Referent Leif Gissel
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