
Generalforsamling Værkstedet Østergade 
  

Onsdag d. 15. sept. 2021 kl. 10 på Folkestedet Carl Blocksgade. 
Deltagelse 53 medlemmer. 

Velkomst: Formand Lisbeth Jørgensen bød velkommen  
Ordstyrer: Jørgen Rud blev valgt og der blev nedsat et stemmeudvalg (Silver, Bjarne og 
Bjørn).  
Beretning: Lisbeth aflagde en udførlig beretning for hvad der var foretaget af ændringer på 
værkstedet de sidste par år, herunder Indkøb og sikring af maskiner. 
Endvidere indretning af nyt køkken. Udsugningen er endnu ikke færdig, men arbejdet 
påbegyndes snarest. 
Regnskabet:  
Leif gjorde rede for regnskaberne fra 2019 og 2020, der bl.a. viste at der har været en del 
nyanskaffelser det sidste par år. 
Der blev stillet spørgsmål om hvorledes værkstedets værdier i f.eks. maskiner og værktøj 
kunne aflæses. Spørgsmålet er ubesvaret. 
Der blev forslået at Værkstedet kunne søge penge via forskellige fonde. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
Kontingent:  
Bestyrelsen havde forslag til en kontingentforhøjelse til 100 kr. pr. år, samt en pris for leje 
af et skab på 100 kr. pr. år.  
Dette forslag gav anledning til en debat for og imod forslaget. Debatten endte med, at 
bestyrelsens forslag blev vedtaget. 
Indkomne forslag:  
 Der var indgået et forslag om et tillæg til vedtægternes §1 således at der også bliver muligt 
for ”flexjobbere” at blive medlemmer. Dette forslag blev vedtaget. 
Forslag vedr. kontingent og oplukning m.v. blev nedstemt. 
Et forslag fra Henning om vedtægtsændring blev henvist til den kommende bestyrelse. 

Valgene:   
Der skulle vælges en ny formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. 
Til formand blev Gorm Svane foreslået og valgt. 
Nye bestyrelsesmedlemmer blev:  Asger Egelund – Holger Tranum Hansen – Karsten Jensen 
– Peter Jensen. 
Til suppleanter valgtes: Susanne Rud Jensen og Jette Hansen. 
Revisor: Kirstin Damgaard Larsen og revisor suppleant Lars Eeg. 
Eventuelt: Sus fortalte om Malenes og Antons ansættelsesforhold. 

 

PS. Ved det førstkommende bestyrelsesmøde mandag d. 4. oktober kl. 10.00 i 
Multirummet, indkaldes både de afgående og de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. 
Værkstedet byder her på et lettere traktement efter mødet. 

Referent: Leif Gissel 


