Bestyrelsens beretning
Generalforsamling i Værkeriet
5. februar 2019
Traditionen tro, så vil denne beretning starte i omvendt rækkefølge og det sker ved at takke de
mange involverede i Værkeriet:
- Det gælder først og fremmest hvert enkelt medlem og brugere af huset – tak fordi I er med til at
give liv til huset, på kryds og på tværs.
- Lemming IF – fordi I benytter salen til adskillige gymnastikhold for både børn og voksne + et
svedende Floorballhold. I har derudover også indrettet Fitness i bygningen, hvilket lader til at
fungere rigtig godt. Tak for det gode samarbejde og også med tanke på arbejdet omkring
Kulturlanternen Lemminghuset (KLH).
- Børne- og Familiehuset – som også har været med fra start af.
I bruger udendørsarealerne og salen og er dermed med til at give liv i dagtimerne.
- Borgerforeningen – for den løbende dialog, når vi bl.a. har talt om ”hvor skal arrangementet
foregå?”. Vi har samarbejdet omkring de levende eksempler på hvad hvert hus kan tilbyde og står
for, og det har holdt gryden i kog, på den gode måde. Tak for det – også i forhold til KLH.
- Unge-gruppen – med Jørgen Bruun og Susanne Bak som tovholdere. I har været med fra starten
og arbejder op til hver evig eneste første fredag i måneden, på at få samlet et hold forældre, som
kan være der for de unge medlemmer, så de kan få en hyggelig og fed eftermiddag og aften.
Dermed også tak til de forældre, som har hjulpet til på disse fredage! Det er guld værd.
- Musikken på 1. salen i form af fire forskellige bands, som først og fremmest giver dynamik og
energi, men også for de gode aftaler, på tværs af øvelokale og når der er andre brugere i huset.
Måske der kommer en fælles førstesalskoncert på et tidspunkt…
- Multihuset i Skals – som vi har fået en skateboardrampe af. Tak til Bente Lykke, som via
Facebook gjorde os opmærksom på muligheden. Tak til Jesper fra Lemming Hegn, for at hente den
hjem og tak til Jeppe Kofod for at den må stå til opbevaring ved dig, i et lille stykke tid.
- Tak til de forældre, som har benyttet sig af muligheden for at leje Værkeriet til børnefødselsdag!
- Kokkene til madlavning – som også frivilligt har stillet op for at vejlede og lære fra sig, til fordel
for en række mandfolk som henover efteråret 18.
- Fiskebilen; Jensen fisk – som holder ind et par timer om ugen, for at sælge fisk til
lokalbefolkningen.

Lemming Friskole; som benytter sig af køkkenet til madlavning og gymnastiksalen.
Bibliotekscaféen – tirsdage kan man aflevere bøger, og onsdag kan man hente bestilte bøger.
Det foregår via Silkeborg Biblioteks hjemmeside, hvor man vælger Værkeriet som leveringssted.
Derudover en kæmpe tak til Jytte, Kai, Helle og Helle for jeres bidrag til Markedsdagene også.
Tak til Jan og Bente fordi I sætter tid af til at have åbent værksted, hver mandag eftermiddag.
Og så lidt status for året:
Værkeriet har igen i år haft mange forskellige slags arrangementer, med både live stream foredrag
via Århus Universitet, Markedsdage, Fiskebil, Madlavningskurser, Ungedage, MGP-Fest,
Halloween, m.m.
Ideerne til hvad der kan ske i Værkeriet, er fortsat mange. Det bliver ofte nævnt af både
medlemmer (som tæller over 100) og ikke-medlemmer, og det er sådan set en god ting, fordi det
viser interessen for et hus med brugerbaseret tiltag.
Det er præcis hvad KLH også kommer til at være og derfor ser vi rigtig god mening i at der allerede
nu bliver sat initiativer i gang.
Bestyrelsen i Værkeriet har en forhåbning om at vi det kommende år, kan begynde at benytte os
endnu mere af forenings- og institutionsnetværket, som der er her i lokalområdet. Det er både i
forhold til den ”luksus-udfordring” det er, at arrangementskalenderen for Lemming og omegn, er
så tæt pakket, men også i forhold til at optimere hinandens arrangementer, måske endda slå
arrangementerne sammen. Det kan måske også gøre det mere overskueligt for de borgere, som
ikke sidder rundt i de mange bestyrelser.
Derfor ligger Værkeriet op til en debat om hvordan denne sammenlægning kan realiseres, og det
vil bl.a. blive fremlagt på det kommende stormøde ”Kend din by” den 20. februar i Lemming
Forsamlingshus.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og spændende samarbejde.
Tak for ordet.

