Referat af Brugermødet 20.8.20
Der laves indkaldelse til brugermødet 17.9.20 kl 13.00
•

Punkter på indkaldelse:
Projekt bæredygtighed, Fie formidler det på mødet.
I indkaldelsen skrives om nogen har lyst til at melde sig til projektet.

•

Hjemmeside
Nadia er i gang med at opdaterer siden.
Referat fra sidste brugerrådsmøde lægges ind.
Ny bestyrelse sættes ind med billede og kort beskrivelse af hver.

•

Percola
Vi venter på at planterne vokser op, og gør ikke mere ved overdækning.

•

Havemøbler
Bænk/borde sættes ud i percolaen.
Der indkøbes nye haveborde, 8 stole, 2 parasol fødder, 3 parasoller og
rosengødning.
Bænke til bagsiden af huset ud mod p-plads. Fie hører kommunen om de evt
har nogle parkbænke vi kan overtage.

•

Værksted
Dør til værksted, købes brugt.
Udgifter til havemøbler og dør max kr 10.000.

•

Netbank
Netbank og nemid er på plads.
Adgang til boks, kun Fie og Jens.
Ved indkøb til huset, læg penge ud og afleverer regning til Jens.

•

Faste hjælpere
Tovholdere, vil alle fortsætte eller skal der nye ind.
Det samme gælder udvalg.
Vi søger fast hjælpere til møder, fester osv.
Fie sender liste ud til brugerrådet over udvalg og tovholdere.
På brugermødet tager vi det op, der hvor der mangler tovholdere eller udvalg.

•

Udlejning
Vi talte om udlejning af huset til medlemmer, i forbindelse med runde
fødselsdage, sølv- og guldbryllupper osv.
Vi må ikke nu, men Fie forhører sig om vi må senere.

•

Møbler lånes af medlemmer.
Der var enighed om at det skal vi ikke.
Sildedag

•

Sildedag indføres fra 2021, Festudvalget står for det.
•

Genbrugstelte
Genbrugstelete er åbnet.
Jette Zanger ønsker ikke længere at være koordinator,
Vi tager det op på brugermødet, hvem vil overtage.

•

Gratis Kaffe
Fortsætter til kassen er tom.
Der bruges ca 1 kg omugen.
Der tages imod sponsor gaver på kaffe med kyshånd.

•

Spise sammen
Starter op igen 24.9.20
Dog med max 25 deltagere, incl spise sammen holdet.

•

Kate
Kate er blevet forlænget i jobbet til 13.11.20 Jubi

•

Herrer
Herrerne starter værkstedet op og gør det klar i september 20.

•

Kage/Boller
Fortsætter uændret til kr kr 5,- indtil beholdning af 5 kr kort er brugt.
Herefter tager vi op om det skal stige til 8 kr.

•

Ønsker
Bogstøtter til biblioteket. (nogen der har nogle eller kan skaffe dem)
Lerholdet ønsker elektrisk drejebænk.
Foldetaske og hynder til stole i syværkstedet.
4 stole til lerlokalet, Fie hører dem lige om det skal være de samme som i
sy-og smykkeværksted.
Vægt til lerholdet, har nogen evt en badevægt?
Røremaskine til køkkenet. Nadia undersøger og har fået ok til at købe en.

