
Referat af bestyrelsesmøde i Værkstedet d. 5.12. 22 kl. 9-11 

 
Til stede: 
Bitten, Karsten, Holger, Peter, Gorm, Thomas, Susanne 
 
Fraværende: Asger 
 
Dagsorden 
Punkt 1. Godkendelse af referatet 
Referater fra 3.10.22 og 14.11.22 godkendt 
 
Punkt 2. Nyt fra Thomas 

 Thomas fastansat fra 1.1.23 

 Metalværkstedet lukket den 16.12.22 pga julefrokost for frivillige 

 Plan om fodboldhold for mænd over 30 år 1,5 timer om ugen mhp motion og 

fællesskab, ingen kampe kun træning. 

 Århus onsdag har været på besøg og taget billeder samt interview. Kommer i 

avisen formentlig i uge 49 

 
Punkt 3. Mail v. Karsten 
Det skal ikke være muligt at svare tilbage på mails fra Gecko. Ansvarlig Gorm 
 
Punkt 4. Nyt fra afdelingerne 
Træ Der er lavet nye skabe i træ, og håndmaskiner fra stuen er flyttet til 1. sal i de nye 

skabe. 

Trædrejning John Schmidt har doneret værktøj til træværkstedet.  

Bitten har en liste med flere, der gerne vil på kursus i trædrejning i januar 

Der arbejdes på at oprette flere hold i trædrejning om aftenen. 

Keramik Den lille ovn er blevet lavet. Keramikgruppen finder på næste møde flere 

ovnansvarlige. 

 
Punkt 5. Julefrokost 
Der er tilmeldt 64 til julefrokosten 
 
Punkt 6. Ønskeseddel fra musik 
Ønsker for ca. 40.000. Der skal forsøges søgt via fonde. 
Karsten tager kontakt til musik mhp udarbejdelse af fondsansøgning 
 
Punkt 7. Skal nye betale for december 
Det er gratis resten af året at blive medlem i Foreningen Værkstedet 
 
Punkt 8. Ændring af vedtægter i forhold til? 
Alle tænker over til næste møde, hvilke vedtægter, der måske skal ændres ved næste 
Generalforsamling 



 

 
Punkt 9. Eventuelt 

 Aftenholdene ønsker at kunne købe sodavand i Værkstedet. Bitten tager kontakt til 

Silver mhp indkøb af sodavand til Ansgar 

 Alle maskiner på Værkstedet skal gøres tilgængelige for alle, Gorm ansvarlig 

 Der skal tages kontakt til medlemmer, som ikke kommer på Værkstedet, men har 

en del materiale liggende, Gorm ansvarlig 

 Flytning af postkasse fra køkken til keramik, Gorm ansvarlig 

 Hvordan får vi gang i glas, sølv og sten? 

o Thomas har forsøgt ang. sølv med FOF og FO, men det er ikke lykkedes, at 

finde nogen underviser 

o Thomas undersøger med FO om det er muligt med glashold efter 

sommerferien 2023 

 Værkstedet holder ferielukket 22.12.22-1.1.23 begge dage inkl. 

 Vi har mistet Bodil Rasmussen fra glasafdelingen. Bisættelsen finder sted fredag, 

den 9.12.22 kl. 13.30 i lille kapel på Vestre Kirkegård. Foreningen Værkstedet 

sender en bårebuket. 

 
Referent 
Susanne Rud 
 
 
 

 


