MEDARBEJDERRÅDSMØDE

DATO:

30.04.2014

Deltagere: Connie, Louise, Claus A., Hanne, Esben, Mette P.
Ordstyrer: Mads
Referent: Christina
Dagsorden

1.

Gennemgang af sidste referat
Gennemgang af referat fra d. 5/2, Pakke-Montage mener ikke at have modtaget
det!
Forslag til nye aktiviteter på Trepas:
Åbent hus: God idé – hvordan skal det foregå? (Det aftales nærmere!)
Det er godt når der kommer mange nye medarbejdere – alle samtykker.
Sundhedsuge med udgangspunkt i kantinen.
Nye sportsaktiviteter: F.eks. Svømning
Elafd. Vil gerne bruge motionsrummet
Forslag om en fælles Idrætsdag for alle med opvarmning.

2.

Nyt fra afdelingerne
Væksthuset: Har godt med rundvisninger, kører også ud med salgsvognen på
plejehjem mv., der er nok at se til med haven her i foråret og så har Væksthuset
fået 13 påskekyllinger – (bare de nu ikke går derude og får pip på hjernen;-)
Serviceafd.: Fletter pil i lange baner, er ved at lave en udstilling på græsplænen
til jubilæet, skal i gang med at lave figurer mv. i Raku ler som så skal brændes.
Pakke-Montage: Samler fluesmækkere, pakker perleplader, laver forskellige dele
til frysere og køleskabe for Vestfrost, derudover pakkes Pixibøger og en ny opgave med at sortere sideborde der indeholder en masse fejl, det er en svær opgave!
El-værksted: Hjælper også med at sortere sideborde, har også hjulpet PakkeMontage med andre opgaver. Henrik Søndergaard fra Maskin-Værkstedet er nu
kommet fast i EL pga. problemer med hans arm, og det går meget bedre.
Café: Har Sandra fra STU i praktik i 4 uger på Bentes hold. Der er nok at lave, de
har dog flest kunder tirsdag, torsdag og fredag, der er ikke så mange gæster om
onsdagen.
Maskin-værksted: Godt gang i den, mange forskellige opgaver, f.eks. drejeopgave med snegle og andet til halmfyr, der er også svejsearbejde i denne opgave.
Ellers samles der beslag og skiftes dæk, men nu er sæsonen for det ved at være
slut.

3.

Arbejdspladsens funktioner
Borde og bænke er nu sat udenfor, I skal derfor tjekke med jeres kolleger i afdelingerne, om der er nok, eller om der er behov for at investere i nogle flere.
Der står måske også nogle ovre på terrassen v. Hønsehuset der kan flyttes,
Connie foreslår at der også kan stå nogle op ad husmuren mellem trappen og Elværkstedet.
Flere sidder på væggen ned mod rampen, det er ikke så godt, så sig det til jeres
kolleger, for de kan komme slemt til skade, hvis de vælter bagover og slår hovedet!

4.

Samarbejdet afdelingerne imellem
Serviceafd. Har haft meget samarbejde med Pakke-Montage i foråret. Elværkstedet har også hjulpet til – det er spændende at prøve noget andet. Nogen
gange har man også behov for afvekslende opgaver.

5.

Fester & lign.
Der er indsamlet ca. 2.500,- kr. til jubilæumsgave, og Mads er sikker på at Trepas godt vil spæde et tilsvarende beløb til at købe gave for.
Der har været flere gode forslag på banen f.eks.:
- En skulptur af John Koldby (den kan dog ikke nå at blive færdig til fredag!)
- Et stort billede af alle medarbejdere
- En skulptur/dekoration til at pynte i kantinen
Sidst nævnte er besluttet, Mads kende en kunstner der laver noget i bronze, han
tager nogle billeder, som medarbejderrådet kan vælge ud fra.
Der stilles spørgsmålstegn til om gaven skal afleveres d. 9. el. 15. maj?

6.

Evt.
Pakke-Montage:
- Vibeke efterlyser en dørstopper (tror der menes dørpumpe) på døren ind
til kantinen!
- Hvornår sælges der is i kantinen igen? Mads undersøger mht. frysefaciliteter!
Maskin-værksted:
- Claus A.: Det er stadig et problem med rygerne, der ikke rydder cigaretskodder op efter sig, der ser træls ud i kælderhalsen. Problemet tages op
igen i afdelingerne, det er ikke i orden, og der skal se ordentligt ud!
Næste møde
D. 27/8 2014 (flyttet fra d. 6/8 pga. Mads har ferie) – Der indkaldes til ekstra møde vedr. sommerafslutningen, når Jubilæet er ”overstået”

