
 

 

 

 

 

 

Ishøj den 29. december 2022 

 

 

Bestyrelsens årsberetning for 2022 v/ Boje 

 

Jeg vil først benytte lejligheden til at byde jer velkommen. I halvandet år har Ishøj 

Seniorværksted været åbent i vore nye lokaler i Brohuset.  

Siden sidste ordinære generalforsamling i januar har foreningen måttet afholde en 

ekstraordinær generalforsamling. Foreningen skulle have ny kasserer. Vores nye 

kasserer er Linda Hansen. Linda har i årets løb arbejdet målrettet på at forenkle 

regnskabet. Jeg kan roligt berette, at det er lykkedes. Flot arbejde. 

 

Det er selvfølgelig ikke kun kassereren, der her skal nævnes. Jeg vil gerne her benytte 

lejligheden til at takke alle de bestyrelsesmedlemmer, tovholdere og alle medlemmer 

af foreningen der dagligt får seniorværkstedet til at fungere. Der mangler stadig 

mange detaljer rundt på værkstederne, men det løser vi i fællesskab i den kommende 

tid. 

 

Vi ser ind i Brohusets byggefase 3. Denne fase giver hele foreningsdelen store 

udfordringer. Især parkeringsmulighederne er en udfordring. Jeg ved, at Center for 

Ejendomme i Ishøj Kommune prioriterer dette område højt. Opgaven er vanskelig 

meget vanskelig. 

 

Center for Kultur og Fritid v/fritidskonsulenten og brobyggeren holder to gange om 

året brugermøde med alle foreninger, der bruger Brohuset. Vi deltager i møderne. Et 

af vores indsatsområder er køkkenet. Vi vil gerne have optimeret især kogeøen og 

bookingdelen. 

 

I forbindelse med byggefase fase 3 skulle vi meget gerne få glaskøkkenet 

færdigmonteret med kloak m.v.. Ligeledes få nøglebrik på bagdøren. Den udendørs 

vandhane ved bagdøren kan tages i brug af cykelholdet og andre. 

 

Vi har mistet vores depotmulighed bagest i maskinværkstedet. Til gengæld har vi fået 

adgang til det midterste lokale op ad trappen. Vi håber på noget mere depotplads 

udendørs. Vi er løbende i dialog med kommunens relevante forvaltninger om dette. 

 

 

 

 



 

 

Alle vores egne forskellige tiltag med mad og sammenkomster er godt i gang. Vi har 

haft ”Mad for Mænd”, ”Madkunst for Mænd og Kvinder” og ”Fredagsfrokost”. 

Fredagscaféen er flittigt besøgt, men der kan godt komme flere. 

 

En begivenhed er værd at nævne i en årsberetning. Ishøj Seniorværksted havde 10 års 

jubilæum. Det blev fejret den 3. september med flot smørrebrød, øl, vand m.m. Rigtig  

mange medlemmer var mødt op for at være med til at fejre dagen. Der var rigtig flot 

underholdning både under og efter spisningen. En mindeværdig dag. 

 

Her i året 2023 vil nogle af vores medlemmer bruge energi på at opstarte nye 

”legepladser”. Det drejer sig foreløbig om Blomsterklip og Droneflyvning.  

 

Igen i år var julemarkedet en succes. Stor tak til træværkstedet, glasværkstedet, 

metalværkstedet og caféværkstedet for deres hjælp og ideer. Jeg tænker, at vi 

gentager markedet i en endnu bedre udgave til november. 

 

Jeg vil endnu engang gøre opmærksom på, at når man låner eller bruger noget 

værktøj, som uheldigt bryder ned eller går i stykker, skriv en note til bestyrelsen 

og/eller tovholderen om hændelsen. Det virker generende, når der bliver efterladt 

ubrugeligt værktøj. 

 

Jeg vil også gerne nævne, at det er glædeligt at se, hvor godt foreningens medlemmer 

passer på værkstedet. Vi har ofte besøg på vort værksted. Alle der besøger os, fra nær 

og fjern, er meget imponerede og misundelige over det, Vi/Ishøj kommune kan 

tilbyde først og fremmest byens borgere. 

 

Jeg vil hermed slutte bestyrelsens årsberetningen og ønske alle god arbejdslyst i det 

kommende år. 

 

 

Med venlig hilsen  

BOJE 

bestyrelsesformand 

 


