Trepas den 19.5.2015.

Referat af Medarbejderrådsmødet den 13.5.2015:

Tilstede: Claus Ellegaard Andersen (Maskinafdelingen), Hanne Kirkelund (Væksthuset), Connie
Hansen (El-afdelingen), Louise Kovacz (Cafe), Sine og Esben (Serviceafdelingen), Elin Hansen og
Bodil Povlsen (Pakke/Montage) Carsten Kølbæk Jensen og Frank Juhl (personale)

1. Sidste mødes referat:
Godkendt uden kommentar.

2. Information fra afdelingerne:

Fra Serviceafdelingen fortæller Sine og Esben, at Sine er blevet valgt som afdelingens
repræsentant i Medarbejderrådet. Esben er med i dag for at ”støtte” Sine. Esben får tak for
sin indsats i Medarbejderrådet og lover, at hjælpe Sine godt i gang.
P.t. hjælper Serviceafdelingen med en ny pakkeopgave fra DEVI.
Sine og Esben fortæller, at de kreative ting fra Serviceafdelingen er flyttet over i annekset
og at der bliver mere produktion i afdelingen. De fortæller, at træværkstedet er flyttet i
lokalerne ved siden af Kantinen.
Hanne fra Væksthuset fortæller, at der har været rejsegilde på det nye Væksthus og at 3
røde bygninger er revet ned. Hanne siger, de holder modet oppe trods ombygning og rod
og hun fortæller, at Jannie fra STU er i praktik i 3 uger.
Louise fortæller, at Trepas bandet var i Cafeen i fredags og spille musik. Det var mega fedt
og der var udsolgt.
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Claus beretter om nok at lave i Maskinafdelingen for Passat, Sintex, Stadion og kunder som
gerne vil have skiftet hjul og dæk. Claus siger der er en god stemning i værkstedet.
Connie i El-afdelingen fortæller der er nok at lave, at de er glade for den hjælp de får af
kollegaerne i de andre afdelinger.
Fra Pakke/Montagen er Elin valgt som repræsentant og Bodil er med som suppleant her
den første gang. De fortæller, at afdelingen pakker hårfarver, fluesmækker og at Elin er
begyndt og gøre rent på personale kontorerne.
3. Arbejdspladsens funktion:
Claus fortæller at den store container der er parkeret på p-pladsen bagved kantinen er til
brugte dæk. Containeren de har på rampen til Maskinværkstedet er ganske enkelt for lille
når der er pres på dækmontering. Containeren vil blive afmeldt igen når sæsonen klinger af.
El-afdelingen ønsker at få et førstehjælps kursus for medarbejderne. Da der er flere
muligheder inden for førstehjælpskursus snakker vi om, hvad det skal indeholde. Connie
siger det skal være almindeligt førstehjælp og vi bliver enige om, at det kan handle om hvad
man gør, hvis en person f.eks. får stød, skære sig med en kniv eller andet på det plan. Det
skal ikke handle om hjertestarter siger Connie.
El-afdelingen ønsker sig en hyggekrog ved siden af den høje sorte skorsten. Der skal være
bord og bænke, en pavillon eller parasol. Vi snakker om, hvorfor de ikke kan sidde ved de
nyindkøbte bord/bænksæt, men Frank lover at bringe det op på personalemøde.
Der bliver snakket om, at det er vigtigt, at kaffekanderne forbliver på rullebordet i kantinen,
at man ikke tager kanderne med ned til bordene, for det er der ikke kander nok til.
Der henstilles til, at hvis man ønsker at snakke sammen i pauserne skal det foregå uden
høretelefoner da folk ellers sidder og råber til hinanden, hvilket er træls.
4. Samarbejde afdelingerne imellem:
Der er enighed om at det er godt at hjælpe hinanden med arbejdsopgaverne. Et tydeligt
eksempel er de sorte slanger der skal rulles og pakkes i poser til DEVI. El-afdelingen er
meget glade for den hjælp de får.
5. Planlægning af fester o.l.
Sommerfesten diskuteres og der blev enighed om følgende forslag:
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Temaet skal være Sørøver og folk skal, hvis de har lyst møde udklædt.
Forslag til udklædning: Klap for øjet, sørøverhatte af papir, træsværd og klo.
Til morgenkaffen skal der serveres rundstykker og basser, en enkelt foreslog frugt?
Til frokost skal der serveres grillmad med salat og groft brød
Desserten skal være en is, og drikkevare skal være øl og vand.
Aktiviteter:
Gå planken ud.
Støvlekast med sørøverstøvle
Skattejagt efter guld, evt. smagstest.
Vandbassin med sørøver der skydes ned.
Flere forslag til aktiviteter må gerne komme til ved afdelingsmøderne
6. Evt. Intet
Næste mødes personalerepræsentant er fra Pakke/montage.

Referent: Frank Juhl.

3

