Nyhedsbrev – Maj 2016

Nyt fra formanden:
Som formand for bestyrelsen er det en skuffelse igen at måtte skrive om uheldige
hændelser på vores værksted. Denne gang drejer det sig om ødelagte værktøjer ved
en af vore drejebænke i metalværkstedet.
Det er meget vigtigt, at brugerne meddeler uheld også selvom det, for den enkelte,
kan være pinligt. Vores tovholder Henning vil selvsagt gerne i kontakt med den
uheldige bruger. Henning vil gerne give ham/hende og alle andre en grundig
instruktion i brugen af metalværkstedets maskiner. Husk, at hele værkstedet er til
gavn for alle brugere, og vi skal værne om vore materialer og maskiner.

Vi er i forårets sidste måned. Vi skal have gang i udendørs aktiviteterne. Solgården
skal etableres med borde og bænke, der skal gang i ” grillen ”. Forhåbentlig får vi en
rigtig god sommer.
Vi skal have renoveret og ryddet op i containeren. Hvem vil gerne hjælpe med det ?
Kontakt formanden eller Knud Valdemar.
De forskellige værksteder bør også tænke på forårs/sommerrengøring. Nogle
værksteder har gjort det, andre værksteder er snart i fuld gang. Først og fremmest er
det vigtigt, at man rydder op efter sig selv !!
NB: Den 17. maj har jeg, Boje, konstateret, at en bruger har glemt at rydde op efter
sig ved rundsaven. Det er ikke OK !! Kom nu ind i kampen.
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Nyt fra bestyrelsen:
Vi skal til at tænke på Seniorværkstedets 4 års fødselsdag. Vi vil have ”Åbent Hus”
den 27. august 2016. Tovholderne er ved at tilrettelægge denne dag, således at den vil
blive informativ og festlig.
I forbindelse med vores STORE dag har TV-ISHØJ været forbi. Der er blevet optaget
et rigtig godt filmindlæg. Dette kan ses på YouTube. Filmindlægget i sin fulde
længde vil blive sendt i forbindelse med ”Åbent Hus” arrangementet. Det var rart at
se så mange tovholdere og medlemmer, der var gode til at fortælle om vores
værksted.
Henning Rosarius har også optaget en rigtig god og informativ video. Videoen kan
brugerne også se på YouTube. Husk at fortælle alle i møde om vores værksted og
små film.

Nyt tiltag:
Som en ny ting på værkstedet vil vi etablere en – KØB, SALG og GIVES VÆK –
tavle. Den vil blive sat op i kontor/It-gangen.

Nyt fra cykelværkstedet:
Så er der endelig kommet nok hastighed på værkstedets internetforbindelse. Vores to
cykelsimulatorer er forhåbentlig nu på toppen.
Opråb:
Vi vil gerne opfordre alle brugere til at komme med konstruktive indlæg til vores
Nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal ikke kun være et talerør for formanden Erik og Boje.
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UHAUHA:
Rettelser til tovholderlisten.
Erik Schlichting
Lisa Schlichting
Hanne Axelsen
Henning Rosarius
Boje
Ellen Møller
Pia Linne’ Olsen
Leif Poulsen
Bo Schou-Madsen
Knud Hein
Elin Boje
Jens Ravnborg

bygninger ude/inde
sygværksted
glasværksted
masikværksted
cykel og it-værksted
aktivitetsudvalg
smykkeværksted
træværksted
trædrejning
værktøj til Afrika
strikkeværksted
cafe/køkken

erikschlichting43@icloud.com
lisa.schlichting@icloud.com
axlesen@ishoejby.dk
heha@ishoejbu.dk
bojeboje@mail.dk
ellen-m@pc.dk
pialinne@hotmail.com
lbpoulsen@ishoejby.dk
boschou@ishoejby.dk
knudhein@gmail.com
bojeboje@mail.dk
jens.ravnborg@gmail.com

Til nye medlemmer – vel mødt !
Hilsen fra bestyrelsen
v/ Boje
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