Referat af bestyrelsesmøde 2. maj 2022
Til stede
Jette, Gorm, Peter, Holger, Thomas, Susanne, Henning
Fraværende
Asger, Bitten, Karsten
Punkt 1. Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmøde 4.4.22 godkendt
Referat fra bestyrelsesmøder udsendes ikke længere via mail til medlemmerne, men vil
fremover blive ophængt på opslagstavlerne i Værkstedet, lagt på hjemmesiden samt
arkiveret i den røde mappe, som findes ved Værkstedets nødudgang til gården.
Ansvarlige: Asger og Gorm
Punkt 2. Keramikmøde på Folkestedet
Keramikværkstedet er lukket mandag den 9.5.22 om formiddagen grundet fællesmøde for
keramik på Folkestedet. Thomas laver opslag.
Punkt 3. Nyt fra gmail
Forslag fra Poul Kofod om salg af de kraftige stålprofiler i metalværkstedet
Ansvarlig: Henning og Holger undersøger, om/hvordan det kan håndteres.
Punkt 4. Bank
Med stor skuffelse venter vi stadig på adgang til banken.
Punkt 5. Den nye Jytte, som kommer fra 25.4. og gør rent
Jytte kommer tirsdag og fredag 3-4 timer om dagen.
Opgaver: Toiletter, bordplader og støvsugning, gulvvask
Punkt 6. Eventuelt
Thomas holder velfortjent ferie 11.5.-22.5.22
Fast punkt til dagsorden
Nyt fra Thomas indføres som et fast punkt på dagsordenen.
Seniorjobber
Thomas vil undersøge om vi kan få en fuldtids seniorjobber til diverse vedligeholdelse af
Værkstedet. Medlemmerne kan fremsende forslag til jobbeskrivelse til Thomas på
utr@aarhus.dk
Mobiltelefon til Værkstedet
Det er foreslået, at der anskaffes en telefon på abonnement til bestyrelsen i Værkstedet.
Gorm undersøger, om han har en gammel telefon, der kan anvendes.
(Husk at telefonnr. skal ændres på hjemmeside og i folder, når/hvis der kommer nye
tlf.numre).
Folder

Vi har fået en ny folder på Værkstedet.
Hver afdeling skal lave en indstiksside, som kan lægges i folderen til nye brugere.
Ansvarlige:
Glas: Jette, Træ: Gorm, Keramik: Susanne.
Metal, Sølv, Håndarbejde, Orkester, Sten og Elektronik mangler.
Kompressor
Der er kommet en ny kompressor, som monteres af egne folk fra Værkstedet.
Fondssøgning
Peter har søgt Nordea fonden om diverse ergonomiske tiltag til arbejdspladserne i
Værkstedet. Vi afventer svar - forhåbentligt indenfor et par måneder.
På næste møde aftales nærmere omkring ønskesedler fra afdelingerne og evt søgning af
fonde.
Markise
Markise til vindue, til at skygge for fjernsynet i vinduet i Multirummet. Det skal undersøges
hos Bygningsafdelingen, om det er muligt at købe og opsætte en sådan.
Ansvarlig: Thomas
Sommerudflugt
Sommerturen til Mols forsøges gennemført i 2023, da alt i år allerede er optaget.
Kommende bestyrelsesmøder:
Juni 13.6.22
Juli intet
August 8.8.22
Referent:
Susanne Rud
2.5.2022

