
Bestyrelsesmøde i VÆRKERIET 24/5-2016 
_______________________________________________________________________________________ 

OPFØLGNING PÅ GENERALFORSAMLING 

Vi kigger referatet igennem og præciserer det skrevne. 

KE sørger for at opdatere og ligge den på lemmingomegn.dk sammen med budget, beretning 

regnskabsoversigt og kontingentsatser. 

 

STATUS MED KONTAKT TIL KOMMUNEN 

Vi er inviteret ind på kommunen, sammen med Borgerforeningen og Lemming IF, den 27. juni. 

Inden da holder vi et formøde – vi foreslår 22. juni kl 19. , for at få drøftet hvad vi hver især har af 

forventninger til mødet den 27. 

 

FORRETNINGSORDEN OG HJEMMESIDEN, herunder referater og konstituering 

Vi skal bruge lemmingomegn.dk til at ligge vores mødereferater ud på. 

I forhold til forretningsorden vil Jan arbejde på et udkast til næste møde, som er den 8. juni kl 19:15 hos 

Christoffer. 

 

Konstitueret: 

Formand – Christoffer Olsen 

Næstformand – Kai Deigaard 

Kasserer – Knud Erik Nielsen 

Valg af referent går på skift fra møde til møde. 

 

PR ARBEJDE OG MÅDEN HVORPÅ VI LOKKER FOLK TIL 

Den 14. juni holder vi en grillaften, hvor vi inviterer folk til kl 17. 

Som optakt til dette, deler vi en opdateret folder rundt til husstande, med invitation til denne aften. 

Christoffer laver folderen. 

I folderen skal vi have ”meld dig ind i Værkeriet”. 

”Opstart den 18. august” skal med. 

 

Christoffer kigger på skilt ved vejen, logo og få malet på væggen ved indgangen til skolen. 

 

Vi skal gennemgå aftenens referat som en afslutning til hvert møde. 

 

ARRANGEMENTER 

14. juni holder vi grillaften – vi ligger op til at folk selv medbringer mad. Der vil være mulighed for at købe øl  

og vand 

18. august – opstartsaften. 

2. september – bibliotekscafé arrangement (åbne værksteder) 

1. oktober – irsk aften (Sophie) 

29. oktober – roefest 

 

Evt. 

KE tager kontakt til Silkeborg Ungdomsskole. 

KE tager i banken med bestyrelsens underskrifter. 

 

NÆSTE MØDE 

8. juni kl 19:15 hos Christoffer. 


