Medarbejderrådsmøde den 04.02.2015.

Tilstede: Claus Ellegaard Andersen (Maskinafdelingen), Mette Pedersen (P/M), Hanne Kirkelund
(Væksthuset), Jens Nielsen (Ledningsafdelingen), Esben Ovesen (Serviceafdelingen), Louise Kovacz (Kløver
Cafeen), Mads Ottow og Frank Juhl.

1. Sidste mødes referat. Godkendt.
2. Information fra afdelingerne:
Esben fortæller at Serviceafdelingen triller filtkugler. Disse kugler bruges til mange forskellige ting
bl.a. bordskåner, nøgleringe, lysestager og sutteophænger. Serviceafdelinger fortsætter med deres
daglige gåture med henblik på at gennemføre Søndersøløbet sidste tirsdag i maj 2015.
Jens fortæller at Ledningsafdelingen har fået en ny stor pakkeopgave fra DEVI i Vejle. De har også
fået en opgave hvor de monterer relæer og klemmer på DIN-skinner. Denne ordre bruges bl.a. i
Aarhus Sporvejes bybusser til GPS anlæg.
Hanne fortæller at Væksthuset er i gang med forberedelserne til ombygningen. De skal spise deres
madpakker i Væksthuset og der sættes skurvogne op til omklædning og toiletbesøg. Der er
ankommet en gravko (som ikke skal fodres), men der er ikke kommet en til at køre med den! Hanne
synes det bliver spændende med ombygningen.
Claus fra Maskinafdelingen fortæller at der er travlt med ordre til Passat/Vorning Maskinfabrik, at
de hjælper med at pakke sorte flexslanger til DEVI, at deres nye afgrater maskine er taget i brug og
at emnerne der kommer i den er meget flotte når de kommer ud! Maskinafdelingen har fået en
mand i virksomhedspraktik. Han hedder Lars er uddannet smed men har ikke arbejdet som sådan i
over 20 år. Han skal indtil videre være der to timer om dagen fire dage om ugen.
Mette fra Pakke/Montage afdelingen fortæller at P/M er blevet flot efter der er blevet malet og
ryddet ud i rør, og ledninger som er skjult i kabelbakker. Lige nu er der problemer med varmen,
men Frank kan fortælle, at smeden er set gående ind ad døren umiddelbart inden han gik til dette
møde. Vi håber det er ensbetydende med at fejlen bliver rettet.
Louise fortæller fra Kløver Cafeen, at de havde sidste julefrokost fredag den 31.1.2015. Det var
Bofællesskabet Vesterbrogade der med 41 personer holdt deres julefrokost. Hun fortæller også at
Serviceafdelingen har leveret nye vare til salg i glasmontrerne og det er fine ting synes hun. Hanne
Sørensen er stoppet med at arbejde i Cafeen pr. 31.1.2015.

3. Arbejdspladsens funktion:
Medarbejderrådet har før haft oppe, at det kunne være godt, såfremt der på info-tavlerne i
Kantinen kunne informeres om gæster i huset og hvornår Trepas holder ferielukket. Der er tvivl om
det er kommet videre til de ansvarlige for info-tavlerne så derfor nævnes det igen og Frank giver
besked til Christina om at sætte det på dagsorden til næste p-møde.
Forslag fra administratorerne af Trepas’ hjemmeside om at medarbejderrådets medlemmer
offentliggøres på hjemmesiden med navn og billede? Der nikkes ok og alle synes det er en god ide.
4. Samarbejde afdelingerne imellem:
Lige pt. er der samarbejde om sorte flexslanger der skal pakkes i poser til DEVI. Det er en kæmpe
ordre på ca. 149.000 stk. pr. år. Ledningsafdelingen har ingen chance for selv at løfte denne opgave
og de er derfor glade for hjælpen.
5. Planlægning af fester o.l.:
Fastelavnsfesten hos Trepas bliver i år afholdt i Trepas hallen. Årsagen er den, at Væksthuset er
under ombygning og derfor ikke har plads.
Angående julefrokosten: I Maskinafdelingen var der delte meninger om menuen og musikken.
Nogle savnede Ta’selv bord og andre efterlyste musik til dans. De øvrige medlemmer i rådet kunne
fortælle om tilfredshed med arrangementet, at julehistorien ikke ville undværes og at klovnen
havde været en succes.
Næste fest som medarbejderrådet skal med ind over er sommerfesten.

6. Evt.:
Fremover bliver det Frank der er den gennemgående personalerepræsentant i Medarbejderrådet.
Frank udpeger efter hvert møde en ny afdeling som med en repræsentant deltager ved næste
møde. Derved sikre vi at alle personaler får bedre kendskab til medarbejderrådet og dets
kompetencer. Mads har i flere år været den gennemgående personalerepræsentant i
medarbejderrådet og får derfor en pause.
Næste mødes personalerepræsentanter bliver Frank og Maskinafdelingen.

Referent: Frank Juhl.

