Værkstedet Østergade
Medlemsmøde (nytårskur) d. 6. feb. 2020
Information Sus.
Flytningen.
Flytningen af Værkstedet er foreløbig udsat.
Der foregår i øjeblikket en dialog mellem forskellige afdelinger i byrådet.
Man regner med, at der er en afklaring inden sommerferien.
Der arbejdes dog stadig på, at opføre et stort folkesundheds-hus ved Carl Blocksgade.
Et projekt som Værkstedet bliver en stor del af.
Der satses på, at Værkstedet ikke bliver et sterilt laboratorium, men at den ånd, der eksisterer, kan
bevares.
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, hvor alle Værkstedets afdelinger er repræsenteret.
Brugerbetaling.
Rådmand Jette Skives holdning hertil er, at der skal være plads til alle.
Udsugning.
Der er i øjeblikket et problem med udsugning fra Værkstedet (Støvmonster).
Mange er ved at blive kvalt af luftpartikler.
Der er sat proff. Folk på sagen, det menes at problemet vil være løst i løbet af 14 dage.
Personale.
Niels stopper i marts måned. Der er endnu ikke antaget en ny pedel.
Kommunen har afsat 10 medarbejdere til alle frivillig-husene.
Der vil altid komme til at være en ansat medarbejder til disposition for Værkstedet.
Vi må indtil videre klare os med Morten.
Værdibørsen.
Der er indledt et samarbejde mellem tre kommuner Aarhus, Vejle og Vordingborg, der skal
fungere i de næste 3 år.
Nordeafonden står bag, og der skal tages fat på spørgsmål som arbejdsliv – pensionistliv.
Det er meningen at der skal nedsættes nogle såkaldte senior-ambassadører, der skal komme helt
ud på arbejdspladserne. Det betyder, at der kommer øget fokus på Værkstedet.
Campingvognen.
Der er indkøbt en campingvogn, der bl. a. skal bruges til at markedsføre Værkstedet.
Vognen står nu i vognporten, og det forventes, at frivillige fra Værkstedet vil hjælpe med at
foretage indretningen.
Bil.
Værkstedet disponerer i øjeblikket ikke over nogen bil. Der arbejdes på en løsning med leasing af
en bil, der kan anvendes af alle frivillighusene.
Slutord.
Vi hører af og til dårligt nyt omkring Værkstedet. Spørg hellere end gå at udbrede rygter.
Lisbeth Jørgensen (formand).
Sørg for at få betalt jeres kontingent og depositum for evt. anvendelse af skab inden
generalforsamlingen d. 12. marts.

referent Leif Gissel.
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