Værkstedet Østergade 40
Bestyrelsesmøde d. 6. jan.2020
Deltagere:
Bente – Oskar- Bitten – Sus. – Gorm – Niels – Henning – Lisbeth J. – Jørn Erik – Leif.
Nytårskur.
Det årlige medlemsmøde afvikles d. 6. feb. Som sædvanligt i metalværkstedet, hvor køkkenet
byder på et lettere traktement. Deltagende medlemmer får en gratis genstand, hvilket Bente og
Silver holder styr på.
Der informeres om værkstedets nuværende situation og der gives mulighed for at stille spørgsmål.
Værkstedets spillemænd underholder.
Møde for bestyrelser i frivillighusene.
Onsdag d. 15. jan. Kl. 10 afholdes der fællesmøde for bestyrelserne på Folkestedet.
Mødet kommer til at omhandle Jura i forb. med bestyrelsesarbejdet samt bestyrelsernes rolle, og
visioner for fremtiden, og i det hele taget give mulighed for at bestyrelserne kan lære hinanden
bedre at kende.
Den gode 3 alder.
Sus. oplyser, at det er et projekt, der lige er startet.
Det omhandler overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv. Et projekt vi vil komme til at høre
nærmere om.
Afdelingerne.
I keramik og glas tales der stadig om etablering af en sprøjte/malekabine.
Et forslag om at anvende en del af toiletterne blev afvist.
Lisbeth arbejder videre med sagen.
Vedr. støvgener fra træværkstedet, bliver der oplyst, at der vil komme en ekspert, som vurderer,
hvad der bedst kan gøres.
Vedkommende kan evt. også rådgive om mulighederne for at etablere en sprøjtekabine.
Der stilles spørgsmål om den gamle hjemmeside er slettet, hvilket Jørn Erik svarer bekræftende
på.
Bitten har set på et regnskabsprogram (Billi), der skulle være meget brugervenligt. Leif har også
kontakt til folk der kan rådgive om regnskabsprogram. Spørgsmålet tages op senere.
Bitten oplyser endvidere, at der i øjeblikket er 4 hold i gang med at lære trædrejning, og at der
snart afvikles et hold for begyndere.
Gorm gør opmærksom på, at der tilsyneladende er fire der forlader bestyrelsen ved næste
generalforsamling.
Han opfordrer til, at alle er opmærksom på de problemer, der herved kan opstå, og opfordrer at
alle er med til at finde nye kandidater.
Næste møde mand. d.3. feb.

referent Leif Gissel
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