Trepas den 29.10.2015.

Referat af Medarbejderrådsmødet den 28.10.2015.

Tilstede: Signe fra Serviceafdelingen, Hanne fra Væksthuset, Bodil og Elin fra
Pakke/Montagen,Louise fra Cafe, Søren (suppleant for Claus) fra Maskinafdelingen, Connie fra Elafdelingen, Pia Mehlsen og Frank Juhl.

Vedr. Pkt. 1. Sidste mødes referat:
Godkendt.
Frank fortalte at referaterne fremover bliver kortere og mere let læselige, da flere personaler har
fortalt at referaterne er for lange og svære at forstå.

Vedr. Pkt. 2. Information fra afdelingerne:
Signe fortalte, at Serviceafdelingen havde haft to praktikanter fra STU i deres afdeling, men at de
blev sendt hjem igen efter to dage, da de ikke kunne tale pænt til personalet. Afdelingen er ved at
være færdig med julekalendere.
Hanne fra Væksthuset fortalte at de får nyt personale på mandag den 2.12.15. Han hedder Ruben
og er pædagog. De er snart færdige med julekalendere.
Connie fortæller at El har nok at lave, at de har fået ny maskine og snart får en mere.
Elin & Bodil fortæller at de snart er færdige med julekalendere, at der er gang i udskiftning af
taget på deres bygning og at de har travlt med pixi, Vestfrost og perleplader.
Louise fortæller at Cafeen har Lena som vikar i stedet for Bente som er i Australien og at de har
serveret middag for Grønneparken som holdt afskedsfest i Cafeen.
Søren fortæller at det går stille og roligt, at de har Christian fra STU i praktik og at de har været på
hjemmebesøg hos Alex.

Vedr. Pkt. 3.
På sidste Medarbejderrådsmøde blev der spurgt til om det var muligt at der fremover kunne blive
serveret varm ret i kantinen om torsdagen? Det bliver ikke muligt og der opfordres til at benytte
Cafeen.
Der blev sagt på sidste møde, at der lugter fra bruserummet hos kvinderne på Vævervej. Bodi har
lovet at undersøge hvorfor.

Vedr. Pkt. 4.
Der er enighed om at samarbejdet mellem afdelingerne hos Trepas fungerer godt og at det er
dejligt nogle gange at komme i en anden afdeling og hjælpe.

Vedr. Pkt. 5.
Medarbejderrådet synes at Julefesten hos Trepas skal indeholde følgende:

Til morgenmad:

Kaffe, the, juice, rundstykker, smør, smørost og marmelade.

Til Julemiddagen:

Sild med karrysalat.
Røget laks med æggestand.
Rullepølse med løg.
Frikadeller med rødkål.
Varm leverpostej med bacon, champignon og rødbeder.
Et stykke kold steg.
Rugbrød.
Risalamande. Husk sukkerfri variant og mandelgave.
Øl, vand og snaps.

Underholdning:

Julehistorie ved John Koldby.
Tryllekunstner Jesper Grønkær eller Søren Brynjolf.
Musikken skal komme fra Trepas’ nye jukeboks.

Kursus i 1. hjælp.

Frank har fået forslag fra alle afdelinger om, hvad indholdet i kursuset skal være. Frank tager nu
kontakt til brandstationen, og i samarbejde med dem bliver der i starten af det nye år afholdt et
kursus i hver afdeling hos Trepas.

Næste medarbejderrådsmøde bliver onsdag den 3. februar 2016.

Referent: Frank Juhl.

