Værkstedet Østergade 40
Bestyrelsesmøde d. 2.dec. 2019
Deltagere:
Bitten – Gorm – Sus – Henning – Jørn Erik – Oskar – Bente – Lisbeth J. – Niels - Pernille og Leif.
Kontingent 2020.
Indbetaling af kontingent for 2020 er i fuld gang. En del har også betalt depositum for skab.
Gorm holder styr på indbetalingerne. Vi forsøger at få indtastet så mange data som muligt.
Dødsbo.
Oskar har besøgt en dame der ville forære en del ting til Værkstedet. Der var intet, der kunne
bruges, så der blev takket pænt nej tak.
Porten.
Der er stadig problemer med åbning af porten. Niels siger, at sagen ikke er afsluttet endnu.
Nytårskur /medlemsmøde.
Det årlige medlemsmøde, der var planlagt til afvikling sidst i jan. 2020 er pga. Sus. udsat til den 6.
feb. 2020. – Køkkenet sørger for en udvidelse af menuen for at markere 35 års jubilæet.
Kuglepenne.
Leif medbringer de aftalte indkøbte kuglepenne. Der er enighed om at udlevere kuglepenne til
medlemmer ved registreringen til generalforsamlingen i marts.
Afdelingerne.
Der er brev fra Kirsten Damgaard, der på vegne af 70 brugere ønsker at få etableret en
sprøjtekabine. – Lisbet J. undersøger det reelle behov og de praktiske muligheder.
Mail fra Jørgen Storgaard (Knivklubben) ang. trædrejebænkenes placering.
Bitten fortæller, at der været tale om at lave en omrokering på træværkstederne, for på den måde
at skabe mere plads. Bitten og Gorm arbejder videre med sagen, herunder hvad kommunens bygningsafdeling har at sige.
Juleafslutning.
Som sædvanlig serveres der æbleskiver og gløgg, inden vi går på juleferie. Dette sker i år torsdag d.
19. dec. Kl.12.
Som sædvanligt lægges op til en større oprydning og rengøring af alle værksteder inden
afslutningen.
Bestyrelsen foreslår at der i år sættes fire dage af - (mand. -tirsd. – onsd. – torsd. i uge 51 ).
Værkstedet åbner igen mand. d. 6. jan.
Hjemmesiden.
Bitten sørger for at Thilde bliver informeret om ændringer til hjemmesiden.
Jørn Erik undersøger om det kan være rigtigt at den gamle hjemmeside endnu ikke er slettet.
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Julefrokost.
Årets julefrokost blev afviklet med succes. Der deltog 54 betalende medlemmer.
Regnskabsprogram.
Bitten er i gang med at undersøge om vi kan erstatte det nuværende regnskabsprogram med et
andet. – Hun er ved at undersøge et program, der hedder Billy.
Bitten og Leif kigger på det.
Afdelingerne.
Oskar fortæller, at man er i gang med en reparation af tykkelseshøvlen.
Dette er et større projekt, der skal bl.a. installeres en ny motor.
Eventuelt.
Sus fortæller at Pernille er i gang med en bestyrelses - trivselmåling.
Målingen går på de fire bestyrelser i kommunens frivillighuse.
Beretter endvidere, at der er ved at foregå en organisatorisk ændring. Hvilket der vil blive holdt et
møde om, først i det nye år.
Hun opfordrer alle indbudte til at møde op.
Medarbejder samtaler.
Senere i løbet af næste år vil Sus indkalde hvert enkelt bestyrelsesmedlem til en samtale og
frokost, for på den måde at få bestyrelsessamarbejdet nærmere belyst.
Næste møde : mandag d. 6. jan. 2020.
Referent Leif Gissel
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