Trepas den 08.02.2016.

Referat af Medarbejderrådsmødet den 03.02.2016.

Tilstede: Kasper & Louise (Cafe), Marianne (El), Sine (Serviceafd.), Bodil & Elin (Pakke/Montage),
Hanne (Væksthuset), Ib L. (Maskinafd.) Preben & Frank (personale)

Pkt. 1. Sidste mødes referat.
Sidste mødes referat læst op og godkendt.

Pkt. 2. Information fra afdelingerne:
Sine fortæller at det går godt i Serviceafdelingen, at de pakker søm til DEVI og folder kasser. Sine
fortæller, at de alle fra afdelingen er inviteret til Violas fødselsdag den 22.02.16. Renatus er flyttet
over i Pakke/Montagen hvor han skal fortsætte sin praktik, Michael holder fordi han skal ud i
Brugsen i Bjerringbro og så får de Nikolaj Møller fra STU i 3 ugers praktik fra uge 6 og Sandra
starter i 13 ugers praktik torsdag den 04.02.2016.
Marianne fortæller at El har fået deres sidste nye maskiner, at de har meget arbejde og at det
generelt går godt.
Hanne fortæller at de er langt med det nye Væksthus, at de skal have nye geder når folden er klar
og at de alle er glade for Ruben (den nye pædagog)
Ib fortæller at Maskinafdelingen gerne vil have mere at lave, det er småt med arbejdsopgaver,
men de har dog lidt fra Brøndum og hjælper i Serviceafdelingen. Maskinafdelingen har også Kim
Vejen i 13 ugers praktik.
Bodil & Elin fortæller at afdelingen har nok at lave, at de har fået Peter Smed i 13 ugers praktik,
har fået malet lofter hvilket er meget pænt og lyst og at de afventer gulvet bliver malet op til
Påske.

Louise & Kasper fortæller at Cafeen har mange gæster, at Cafeen har 25 års jubilæum/fødselsdag
den 15. marts og der derfor holdes åben hus på dagen, hvor der serveres kaffe/the og kage. Den
18. marts er der fest i Cafeen. Der kommer nærmere information om de forskellige arrangementer
og tilmelding.
Frank informerede om lønudbetalingen her i starten af året. Den samme information er sendt til
afdelingerne på mail.
Pkt. 3. Arbejdspladsens funktion:
Det er træls der er for lidt lys i gården ved Cafeen og at der er huller i asfalten. Det gør gæsterne
og de ansatte usikre når de færdes der. Kan det blive lavet?
Kan der blive lavet et cykelskur mere ved Pakke/Montagen, de synes der er for lidt plads i det
eksisterende?
På et af toiletterne er der en spare pære, den tænder meget langsomt så man vil gerne have den
skiftet? For at få den til at tænde skal man stå og vifte med armene, kan den indstilles?
Det siges der mangler salt og peber på bordene i kantinen, kan der blive tjekket op på det?
Pkt. 4. Samarbejde afdelingerne imellem:
Det opleves stadig, at der er et godt samarbejde afdelingerne imellem hos Trepas.
Pkt. 5. Planlægning af fester og lign.:
Evaluering af Julefesten:
Væksthuset syntes det var en god fest. Maskinafdelingen var tilfreds men syntes juletræet fyldte
for meget. Jukeboksen spillede ifølge Cafeen for lavt. Elin savnede Trepas bandet og Kasper mente
der var for lidt tid til dans.
Den generelle holdning var at det havde været en god og sjov fest med tryllekunstneren og
maden.
Pkt. 6 Evt.:

Referent: Frank Juhl.

