1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
Torsten Nielsen valgt som dirigent.
Christoffer Olsen valgt som referent.
3. Bestyrelsens beretning
Christoffer Olsen fremlægger årets beretning. Se bilag.
Input til beretningen:
Susanne Bak fortæller om Ungedagen, som er hver første fredag i måneden,
fra 16-20. Her er 30 medlemmer. De laver mad, hygger, spiller Wii, spiller spil,
osv. Der er naturligvis plads til flere, men også gerne flere forældre.
Jan Lykke fortæller om de mandage eftermiddage, hvor der arbejdes på første
salen. Der snittes og produceres knive, filtværk, hækling + det løse
håndværksmæssige. Man er velkommen til at være med, hver mandag fra
15:30-17:30.
Sanne Mai fortæller om madlavningsholdene, som har kørt på to hold, hver
mandag aften. Det er en succes og der er efterspørgsel på flere hold, og også
gerne for kvinder.
Årets beretning godkendes.
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, samt fremlæggelse af
budget til orientering
Knud Erik fremlægger regnskabet for Værkeriet 2018, i hovedtal.
Se bilag.
Årets regnskab godkendes.
5. Behandling af indkomne foreslag
- Herunder evt. meddelelse om ændring af indskudsbeløb/kontingent.
Gennemgang af prisliste for brug af Værkeriet. Se den opdaterede liste på
lemmingomegn.dk/vaerkeriet
- Vedtægtsændringer
Forsamlingen godkender disse vedtægtsændringer.

- Drøftelse af KLH – Kulturlanternen LemmingHuset
Der bliver fortalt om arbejdet og status i forhold til Kulturlanternen
LemmingHuset. Man kan få meget mere information omkring projektet ved
stormødet ”Kend din by”, som er for alle interesserede, og som bliver afholdt
20. februar i Lemming Forsamlingshus.
- Samarbejde med Borgerforeningen/ophævelse af aftale om brug af
Værkeriet.
Snak om denne aftale, som langsomt ophører i og med at de to huse med
tiden, har fundet ud af hvad begge huse består af.
- Forslag om fælles generalforsamling mellem Borgerforening, Lemming IF og
Værkeriet og måske også Landsbyliv.
Kalenderen i starten af året er ofte fyldt med generalforsamlinger, hvilket kan
være medvirkende til at der ikke er så mange med til hver enkelt.
Forslag om at lave fælles generalforsamling, med mindre oplæg fra hver
forening/bestyrelse.
Forslag om at lave workshops, så for eksempel de forskellige regnskaber bliver
fremlagt ved x antal borde.
Dette er et oplæg til fortsat drøftelse.
Derudover, blev der fra Værkeriets side af, stillet foreslag om en
sammenlægning af kontingenter for Borgerforeningen, Værkeriet og evt.
Landsbyliv. I forbindelse med det, blev et fordele/ulempe skema fremlagt samt
et økonomisk overblik.
Dette emnet vil også blive drøftet på stormødet ”Kend din by”, så kom med og
kom med input.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
- På valg er Jan Lykke og Christoffer Olsen, som begge genopstiller. Både Jan
og Christoffer er genvalgt.
7. Valg af 2 suppleanter: Agnes Lægaard og Lene Bang Melsen. De modtager
genvalg og er begge genvalgt.

8. Valg af 2 revisorer: Annette Jellesen og Oluf Skjerning.
9. Eventuelt
- Reklame for livestream foredrag i Værkeriet. Se disse datoer på
lemmingomegn.dk/vaerkeriet
- Opfordring til at være med, hver mandag 15:30-17:30, hvis man har en
kreativ hobby som man vil gerne sidde og arbejde med.

