
Referat fra bestyrelsesmøde 13.6.2022 

 

Til stede: Henning, Karsten, Bitten, Thomas, Peter, Gorm, Susanne (referent) 

 

Fraværende: Asger, Holger, Jette 

 

Punkt 1 Godkendelse af referat 
Godkendt 

 

Punkt 2 Nyt fra keramik 
Keramikafdelingen har fået eget MobilePay 993657 

 

Grundet den store tilslutning til keramikafdelingen, som nu har 90 medlemmer, ønsker bestyrelsen 

at formalisere koordineringen med disse brugere. Der er pt en selvbestaltet koordineringsgruppe, 

men bestyrelsen ønsker en gruppe på 5 medlemmer, der vælges af medlemmerne i 

keramikafdelingen. 

Valget afholdes på et fælles møde for hele keramikgruppen i starten af september. 

 

Punkt 3. Nyt fra gmail 
Intet udestående. 

 

Punkt 4. Bank konto 
Bestyrelsen har omsider fået adgang til foreningens bankkonto. 

 

Punkt 5. En anden skærm til vinduet 
Bestyrelsen har modtaget et tilbud på en ny skærm til reklame i vinduet. 

Det besluttes, at indkøbe skærmen. 

 

Punkt 6. Navne på de, der passer vinduet, hvis man vil udstille 
Kontaktperson Vibeke Zielke 

 

Punkt 7. Udkast til ønskesedler 
Efter sommerferien vil der blive ophængt ønskesedler i alle afdelinger. 

Ønsker og større indkøb til de enkelte afdelinger kan skrives på denne liste. 

Ønskesedlerne afleveres til én i bestyrelsen senest den 1. oktober. 

 

Punkt 8. Nyt fra Thomas 

 Samarbejde med Ældresagen om afholdelse af kurser i træ og metal hver anden lørdag fra 

september. Det kræver efterfølgende medlemskab af Værkstedet. 

Der søges om midler til indkøb af værktøj, som kan bruges til kurserne. 

 

 Thomas arrangerer 24.-26. oktober Mandehøjskole i Skæring 3 dage. 

Programmet á la sidste år. 

Der søges tilskud til kurset fra Genlyd, så prisen kan holdes nede på 500 kr. 

 

 Der oprettes i august et mandskor, Aarhus Ronkedor Kor, med Bønne (Østjysk 

Musikforsyning) som korleder. Koret kommer til at holde til i metalafdelingen. 

Kurset er under FO, “Ud af røret” og er åbent for alle mænd. 



 

Punkt 9. Eventuelt 
Fonde 

 Nordea Fonden har anmodet om foreningens vedtægter, da vi har en ansøgning hos dem om 

indkøb af diverse ergonomisk udstyr til foreningen. 

 

 Fonds Ansøgning om glasovn igangsat 

 

Reparation af glasovn 

En af glasovnene er i stykker. Gorm kontakter Jørgen Bang Oldhøj mhp reparation. 

 

Kurser i sølvværksted 

Thomas undersøger, om det er muligt for FO at afholde kurser i sølvafdelingen 

 

Hærdning af klinger 

Knivklubben låner husets CVR-nummer, til brug hos lokalt firma, så de kan få hærdet deres klinger 

 

Samarbejdsaftale 

Samarbejdsaftale mellem Aarhus kommune og Værkstedet er under revision og vil snarest blive 

udsendt til bestyrelsen 

 

Sommerferie lukning 

Værkstedet er lukket fra og med lørdag den 16. juli 2022 til og med søndag den 7. august 2022. 

 

Næste bestyrelsesmøde er flyttet til tirsdag, den 9.8.22 kl. 10 
 


