Trepas den 23.9.2015.

Referat af Medarbejderrådsmødet den 16.9.2015.

Tilstede var følgende:
Medarbejderrepræsentanter: Signe (Serviceafdelingen), Louise (Cafe), Hanne (Væksthuset),
Connie (Elafdelingen), Elin (Pakke/Montagen) og Claus (Maskinafdelingen)
Personalerepræsentanter: Carsten Hemmingsen og Frank Juhl.

1. Sidste mødes referat: Godkendt.

2. Information fra afdelingerne:
Under punkt 2 blev der fra Serviceafdelingen og El-afdelingens side fortalt om deres årlige
sommerudflugt. Turen startede i år hos Joan, hvor der blev drukket morgenkaffe. Herefter gik
turen til Fregatten Jylland i Ebeltoft og efterfølgende var der frokost på ”Den skæve kro” Det
forlød at det havde været en rigtig god og hyggelig tur.
Signe fortalte yderligere at Serviceafdelingen har fået mange nye ansigter i afdelingen. Michael
Jacobsen fortsætter sit ressourceforløb i Serviceafdelingen efter at have været ca. 1½ år i Cafeen.
Jørgen Poulsen som har været i Pakke/Montageafdelingen er også startet i Serviceafdelingen, hvor
han også skal fortsætte sit ressourceforløb. Tanja Plith Elkjær er ny praktikant i Serviceafdelingen
og skal i første omgang være der i 13 uger. Kasper Jensen er ny fast medarbejder i
Serviceafdelingen, Casper bor i Stoholm.
Produktionsmæssigt arbejder Serviceafdelingen med at pakke slanger og kit-sæt (monteringssæt)
til Devi og de pakker den røde udgave af julekalenderen til Body Shop. Gåture er stadig et fast
punkt i Serviceafdelingen.

El-afdelingen har ifølge Connie masser af arbejdsopgaver og de har købt nye maskiner til
produktionen.

Louise fra Cafeen fortæller at de har været på sommerudflugt til Gl. Estrup. Der så de b.la. på
gamle traktorer, var oppe i et tårn og spiste stjerneskud.
Hanne fra Væksthuset fortæller at bygning 1 næsten er færdig og at der er blevet dejligt med nye
flotte lokaler. Hun fortæller at de har fået mange nye medarbejdere, at Lena er ansat som vikar og
at Væksthuset søger en ny pædagog.
Produktionsmæssigt har de nok at lave da de hjælper med den grønne model af julekalenderen til
Body Shop og pakker flex slanger til Devi.

Maskinafdelingen ved Claus fortæller at de har udsigt til at få gamle opgaver fra Ravendo hjem
igen. De har været en tur omkring Kina, men det har åbenbart ikke været tilfredsstillende for
Ravendo og derfor kommer det retur til os! Maskinafdelingen har fået en ny kunde i Scan-id for
hvem de saver noget flamingo. De skærer alu-profiler til rammer som skal bruges til udstillinger,
de pakker slanger for Devi og de har fået Sintex-beslag igen.
Maskinafdelingens sommerudflugt gik til Lalandia og Claus fortæller den var tilfredsstillende – han
var dog ikke selv med!

I Pakke/Montagen var sommerudflugten i år henlagt til Blokhus med besøg i Fårup Sommerland.
Elin fortæller de andre havde en god tur. I produktionen har de travlt med julekalendere (Guld
modellen) til Body Shop og de er minsandten også begyndt at pakke julesangbøger.
Generelt kan man sige ud fra det der fortælles fra de forskellige afdelinger, at det går godt med
produktionen, at der har været afholdt gode sommerudflugter og at Trepas har modtaget mange
nye borgere i forskellige forløb siden sommerferien.

Evaluering af Sommerfesten:
Der var generel stor tilfredshed med sommerfesten, den var Tip-Top, som der blev nævnt.
Aktiviteterne havde været gode, maden var god og det var sjovt med et Tema og alt de,t der var
gjort ud af det, hvilket gerne må gentage sig.

3. Arbejdspladsens funktion:
Under punkt 3 blev der fra El-afdelingen fremsat forslag om at der om torsdagen skulle være
mulighed for at købe en lun ret i kantinen hos Trepas. Begrundelsen for dette var, at mange går til
sport og aftenskole torsdag aften og derfor ikke når hjem.
Claus fra Maskinafdelingen sagde, at så kunne de gå i Kløver cafeen og spise og Frank henledte
opmærksomheden på, at det var derfor Cafeen tilbød aftensmad allerede fra kl. 17.00. Frank
lovede at bringe forslaget op på personalemøde.
Fra Pakke/Montagen fortalte Elin om vandskader pga. utætte tagplader og at det var træls. Frank
oplyste at der var bevilliget og bestilt nyt tag og at Trepas sådan set bare venter på at
håndværkerne går i gang og at det forventes at der ligger et nyt og helt tæt tag inden jul.

Frank informerede om at kloakristen ved den blå container er ved at blive udskiftet. Den var
nærmest rustet helt væk og det kunne have skabt farlige situationer hvis en havde trådt på den.
Der skal lyde en opfordring til at man henvender sig til personalet såfremt man ser noget er i
stykker. På den måde er vi alle med til at sikre en god og sikker arbejdsplads.
Der blev oplyst, at der fra kloakken i kvindernes omklædningsrum på Vævervej breder sig en
ubehagelig lugt, måske er det fordi vandlåsen tørre ud, men der skal blive set på den.

4. Samarbejde afdelingerne imellem:
Der var på medarbejderrådsmødet bred enighed om, at der er et godt samarbejde afdelingerne
imellem. Det giver variation i opgaverne og det er rart at arbejde sammen med andre.

5. Planlægning af fester og lign.:
Juleafslutning kommer på næste Medarbejderrådsmøde.

6. Evt.
Herunder blev det nævnt, at den netop overståede sommerhustur havde været super god med
masser af aktiviteter, godt kammeratskab og dejligt vejr.

Referent: Frank Juhl.

