Generalforsamling
14.02.2018
1. Velkomst
Ved Christoffer Olsen.
2. Valg af dirigent + referent
Dirigent: Torsten Nielsen
Referent: Christoffer Olsen
3. Bestyrelsens beretning
Det har været et travlt, men godt år i Værkeriet.
Projektet og indholdet vokser stille og rolig i takt med at brugere og medlemmerne finder hver
deres indgangsvinkel.
I bestyrelsen arbejder vi fortsat med hvordan vi kan informere og gøre folk opmærksomme på
stedet.
Vi har en tro på at folk fortsat ser mulighederne, og det skyldes også arbejdet omkring
Kulturlanternen LemmingHuset (KLH). Værkeriets indtræden i det store projekt, er tilbage fra
foreningens begyndelse sat i gang. Forstået på den måde, at de mange idéer og tiltag, som kom ned
på flere stykker papir ved et borgermøde med fokus på KLH, allerede nu kan starte, under taget i
Værkeriet.
Vi har for nylig rundet de 100 medlemmer, som tæller brugere på daglig og ugentlig basis, og folk
som bare gerne vil støtte huset.
Der er en ungegruppe, som mødes 1. fredag hver måned, for at lave mad og aktiviteter.
Her er en håndfuld frivillige forældre med. Den gamle personalestue (fra Dybkær tiden) er under
indretning til et decideret ungerum, men også tænkt som et fleksibelt lokale, så det hurtigt kan
laves om til eksempelvis et fotostudie (det er set et par gange).
Vi har pr. 1.februar budt velkommen til Rusty Radiators, som er et fem-mands rock orkester.
Dermed har vi tre bands i huset, som alle holder til på 1. salen. Lige imellem musikken, sidder der
hver tirsdag et husflidshold, som har dørene åbne for at flere kan komme til.
Derudover sørger især Lemming IF for at der er liv i gymnastiksalen, med både gymnastik og
floorball.
Fitnesslokalerne bliver også flittig brugt og også det er jo med til at skabe liv i huset.
Vi har fortsat en mand i kælderen, som arbejder med træ, læder og knive. Hvis I sommetider har
kunne lugte brændt, så er det fra træbrænderen i kælderen.
Udendørs har vi fået sat et skilt ved vejen og et ved indgangen – tak til Fjordvejs Maskinfabrik!

Byfestudvalget i Lemming valgte at donere en del af overskuddet fra sidste års byfest. Værkeriet
siger mange tak for de 10.000,- som løbende vil brugt af til inventar og indretning.
I denne uge 7, har vi desuden fået ordnet gulvet ved toiletgangarealet og i køkkenet.
På arrangementsdelen her det været et begivenhedsrigt år, med et godt og blandet program:
- Markedsdag i April og i Oktober – tak til alle udstillere og frivillige!
- Team Giv Håb – et velgørenhedscykelhold, som samler penge ind til fordel for børn og unge, som
oplever at deres forældre eller søskende bliver syge eller dør.
- Forfatter, Thomas Korsgaard – i samarbejde med Lemming Sogns Borgerforening,
Menighedsrådet, Landsbyliv og Værkeriet.
- Designer, Søren Vester – som er kendt fra ”I hus til halsen”.
- Mosaikkursus over en weekend, stablet på benene af et af Værkeriets medlemmer.
- Hækle/nørkle onsdage – noget som kører videre de kommende onsdage.
- Silkeborg Højskole – eftermiddagskoncert.
Nu på lørdag er der MGP-fest!
Den 5. maj har vi Markedsdag.
Til slut vil vi gerne sige tak til alle medlemmer, foreninger og institutioner for jeres støtte og brug af
huset!
Det er lige præcis jer, som er med til at sprede formål og muligheder i og med Værkeriet.
En særlig tak til jer som altid er friske på at brygge kaffe og bage kage til arrangementerne.
Husk derudover at følg med på Facebook: ”Værkeriet – Lemming Gl. Skole” og ”Lemming og
Omegn” og på Lemmingomegn.dk
P.S: Værkeriet søger en ansvarlig for café – dvs. indkøb af slik, sodavand, m.m.
Aktiviteter og grupper:
Følgende grupper er repræsenteret:
Husflid: Jan og Bente fortæller at de vil forsøge med fredag, når de unge er herude.
Hækledag: Det nyopstartede tiltag vil fortsat køre hver anden onsdag i ulige uger. Alle er velkomne
fra 19:30.
4. Regnskab
Kasserer, Kund Erik Nielsen, fremlægger det reviderede regnskab og budgettet for 2018.
Forsamlingen godkender regnskabet.
Snak ang. Mobile Pay: Værkeriet har for nylig fået sit eget Mobile Pay nummer, som koster 0,75 øre
pr transaktion. Foreslag om at regne det med i caféens priser.
5. Indkomne foreslag
Vedtægtsændring:
Foreningens vedtægter § 4 afsnit 3 foreslås ændret til:

Foreningen tegnes i alle henseender af formand og kasserer.
Den daglige drift og bankforretning varetages af kasseren efter bestyrelsens anvisninger, beskrevet i
forretningsordenen. Forretningsordenen udformes og revideres af den siddende bestyrelse efter
hver generalforsamling.
Der kan ikke optages lån i foreningen.
Der føres regnskab over Værkeriets drift og status. Der føres særskilt regnskab for
den momspligtige afdeling af Værkeriet.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges for den ordinære
generalforsamling med revisorens påtegning og formandens og kassererens underskrift. Ligeledes
skal regnskabet sendes til Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning så længe tilskud
oppebæres.
Forsamlingen stemmer for.
6. Valg af bestyrelse
John ønsker genvalg. Forsamlingen stemmer for.
Knud Erik ønsker genvalg. Forsamlingen stemmer for.
Sanne Mai stiller op og bliver valgt ind. Velkommen til.
7. 2 suppleanter
Agnes Lægaard og Lene Melsen valgt ind.
8. 2 revisorer
Oluf Skjerning ønsker genvalg. Forsamlingen stemmer for.
Annette Jellesen på valg i 2019.
9. Evt.
Kulturlanternen LemmingHuset – indsamling af midler og idéer hertil.
Mobil infoskærm – til arrangementer i byen, som kan flyttes derhen hvor arrangementet foregår.

Tak for en god generalforsamling!
Venlig hilsen,
bestyrelsen i Værkeriet

