Værkstedet Østergade 40

Bestyrelsesmøde d.4. nov. 2019

Deltagere:
Bente - Oskar – Bitten – Niels – Gorm – Henning – Lisbeth J. – Jørn Erik – Leif.
Skabe.
Trædrejerne ønsker at inddrage nogle omklædningsrum til værktøj og maskiner.
Det besluttes at opkræve et depositum på 100 kr. for disponering af et skab.
Det understreges, at der er tale om et en gangs depositum, der kan tilbagebetales hvis retten til skabet
afhændes.
Ordningen træder i kraft i det næste regnskabsår (1.jan. 2020).
Oprydning.
På trods af, at der hvert år op til jul foretages en ekstra oprydning på alle værksteder, er der stadig lidt rod,
her og der.
Niels – Henning og Bitten går nu i gang med at få mange ting, som skønnes ikke anvendelige, smidt ud.
Trædrejning.
Trædrejerne har anmodet om at få bevilget et beløb på 1000 kr. til et introkursus.
Efter lidt debat om det principielle, bevilger bestyrelsen pengene.
Nytårskur.
Årets medlemsmøde i 2020 afvikles torsdag d. 30. jan.
Da værkstedets 35 års jubilæum ikke blev markeret i 2019, besluttes at udvide det kulinariske denne dag.
Køkkenet arbejder på sagen.
Leif indkøber 100 luksus-kuglepenne, der kan anvendes som gaver.
Julefrokost d. 28. nov..
Da værkstedet ikke længere råder over en bil, anmoder køkkenet om at leje en varevogn til transport af
mad mv. fra Østergade til og fra Skovvangsvej.
1200 kr. blev bevilget hertil.
Dette pkt. startede en debat, om man ikke burde rette en henvendelse til kommunen om indkøb af en bil,
der kunne være fælles for alle frivillighusene.
Generalforsamling 2020.
Den næste generalforsamling er berammet til torsdag d. 12. marts 2020.
Der er i den forbindelse reserveret et lokale på Folkestedet.
Dødsbo.
Leif har fået en henvendelse fra en dame, der gerne vil overdrage en del maskiner og værktøj til
Værkstedet.
Oskar og en fra træ kigger på det.
Eventuelt.
Hjemmesiden trænger til at blive opdateret. (Bitten kontakter Thilde.)
Der er stadig problemer med porten. (Niels har foden på.)
Næste møde mand. d. 2.dec. (Niels og Bitten sørger for lidt julemad.)
referent Leif Gissel

