Værkstedet Østergade 40
Bestyrelsesmøde d. 7.okt. 2019
Deltagere:
Bitten – Gorm – Sus – Henning – Jørn Erik – Oskar – Bente – Lisbeth J. – Pernille og Leif.
Internet.
Vi har fået et andet modem. Internettet virker nu tilfredsstillende.
Senere får vi et trådløst modem.
Pladsproblemer på keramik og glas.
Det er foretaget flere foranstaltninger for at skabe mere lagerplads. Indtil videre virker det
tilfredsstillende.
Evaluering Festugen.
Der har været en del til rundvisning igen i år. En del frivillige fra værkstedet har medvirket ved
rundvisningerne.
Man må gå ud fra at aktionen skaffer flere nye medlemmer.
Kaffeordning.
Den nuværende ordning med at der betales 2 kr. pr. kop kaffe, og 20 kr. for en kande,
fortsætter indtil videre.
Hjertestarter-kursus.
Der er afviklet to kurser, der gik tilfredsstillende.
Der er forslag om at der atter etableres kurser i første hjælp. Sus undersøger mulighederne.
Der rettes evt. henvendelse til civilforsvaret herom.
Gecko.(medlemsregistrering)
Gorm fortæller, at der for øjeblikket er registreret 372 medlemmer.
Når indtegningen starter i 2020 skal alle oplyse navn tlf. nr. og mail-adresse.
Vi har i øjeblikket kun mailadresse på ca. halvdelen af medlemmerne.
Når der indbetales nyt medlemsgebyr, skal alle oplysninger kontrolleres inden medlemskort
udleveres.
Skabe.
Det foreslås, at vi indfører en depositums-ordning for disponering af et skab.
Sagen tages op på næste møde.
Fora.
Oskar fortæller at svejsekurser er under afvikling og det går godt.
Han mangler dog lidt opbakning.
Lærerens honorar er betaling af parkeringsafgiften.
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Trædrejning.
Der har været god tilslutning til de to kurser, der har været afholdt.
Der var 10 kursister fredag og ca. 40 søndag.
Bitten vil gerne arrangere et kursus for nybegyndere, således alle interesserede kan få en
fornemmelse af hvad det vil sige at dreje i træ.
Dette er der i bestyrelsen delte meninger om. Forslaget tages op på næste møde.
Værkstedets 35 års. jubilæum.
I marts måned kunne Værkstedet fejre 35 års. jubilæum.
Dette er blevet overset.
Det besluttes, at der ved medlemsmødet, som afholdes i slutningen af januar 2020, at gøre lidt
ekstra ud af det.
Bente tale med køkkenet i denne forbindelse.
Julefrokost 2019.
Årets julefrokost er berammet til torsdag d. 28. nov. på Skovvangsvej.
Niels laver opslag og trykker billetter.
Flemming sælger billetter som sædvanligt.
Diverse.
Værkstedets fremtid.
Sus gør opmærksom på, det er et ret stort beløb, der af kommunen betales for at værkstedet set i
forhold til hvor mange der bruger det.
Der er nødvendigt, at der er et flow, og et tilbud til flere personer og grupper.
Porten.
Der gøres opmærksom på, at porten er skæv, men der er givet besked om en reparation.
Generalforsamling 2020.
Sus anmodes om bestilling lokale på Folkestedet til generalforsamling i marts måned.

Næste møde mandag d. 4 november.
Referent Leif Gissel

