
Kreativ Værksted 

 Referat af generalforsamling d.  23.april 2015  

Tilstede var ca. 16 medlemmer. 

1) Til dirigent valgtes Asta Israelsen, referent Jeanne Gunberg. 

2) Formanden Grethe Tange forlagde året beretning: 

Problemer med stentøjsovn (brændingen) men skolen tager sig af problemet. 

Ny serviceleder Niels Erik  

Træværkstedet er blevet genåbnet og kan nu bruges af alle når de har fået en introduktion til 

maskinerne af Torben Højer-Andersen (træ) eller Peder Karlsen (sten). 

Kreativt værksted har åbent til 25. juni 2015 i år. 

3) Kasserer Hanne Hammerum fremlage regnskabet for 2014/2015, trods færre medlemmer, er der 

genereret et fint overskud på 8751 kr. og regnskabet blev enstemmigt godtaget. 

4) Budgettet for 2015/2016 blev fremlagt, mundtligt, da der i plenum skulle diskuteres udgiftsposter 

for de forskellige værksteder for næste år.  

Stentøj / ler værkstedet ønsker nye ovn plader = 1000 kr. 

Træ værkstedet ønsker fukssvanse = 1000 kr. 

 Stenslibning ønsker nye diamantklinger =8000 kr. – Kassereren mener at dette må udskiftes i to 

etaper á 4000 kr. per budgetår. 

Sølv/ smykke værkstedt opfyldning af gas = 1000 kr.  

Budgettet blev godkendt. 

Da stentøjs ovnen ofte skal repareres (alder), er der snak om evt. anskaffelses af ny ovn – forlagt af 

Torben for skolen, da ovnen er på skolens budget men til vores rådighed. 

5) Ingen indkomne forslag. 

6) Valg til bestyrelsen:  

Formanden først på valg i 2015/2016 (Grethe Tange) 

På valg var Næstformand Birthe Jeppesen - blev genvalgt 

------------    Kassereren Hanne Hammerum - blev genvalgt. 

Kasserne tilkendtes fuldmagt til Kreativ Værksteds bankkonto- enstemmigt godkendt  

Kontingentet blev diskuteret og fastlagt til 400 kr. før jul og 200 kr. efter jul - enstemmigt godkendt. 

7) Eventuelt: 

A- Peder Karlsen: Nedskrivning af introduktion og regler, til brugen af diverse maskiner i 

stenværksted, da især håndtering og rengøring af maskinerne skal varetages forsvarligt og til 

alles gavn.  

       Også et ønske for træ værkstedet, der muligvis kan varetages af Torben Højer-Andersen. 

B- Christa Persson foreslog at der blev lavet glasurprøver. Interessen for dette, deltes kun af 

yderligere et medlem: Carl-Christian Jensen. Resultatet af dette blev at benævnte medlemmer 

valgte at stå for dette projekt – hvilket gøres over tid.  

C- Hanne Hammerum, forslog at man lavede en generel introduktion for nye medlemmer, 

gældende for hvert værksted. Keramik værkstedets medlemmer mente ikke at det var noget 

problem, hvilket ikke deltes af Hanne Hammerum. 

D- Grundet klager ang. autoværkstedet er der lavet regler for hvilke aktiviteter der må forgå. Disse 

er lavet i samarbejde af Hanne Hammerum – Vagn Hansen og Peder Karlsen. 

Reglerne er: Almindelige service eftersyn – som fx skift af hjul og almindelig vedligeholdelse.  

Ingen brug af farlige og tændbare væsker samt brug af vinkelsliber deslige – da der ikke er 

tilstrækkelig udluftning samt brandfarer.  



 

 

 

 

 

 

 


