Referat af Medarbejderrådsmødet den 27.4.2016.

Tilstede: Bodil og Elin fra Pakke/Montageafdelingen, Kasper fra Cafe, Sine fra Serviceafdelingen, Ib
Larsen fra Maskinafdelingen, Hanne fra Væksthuset, Marianne fra Ledningsafdelingen.
Personalerepræsentant var Niels-Jørgen og Frank.

Sidste mødes referat blev læst op og godkendt.

Fra Serviceafdelingen fortalte Sine om deres tur til Slette Strand, som de afslutter tirsdag den
3.5.16 i Cafeen, hvor de får udleveret deres mappe med tekst og billeder.
Sine fortæller at afdelingen har været til fødselsdagsfest hos Viola og at det var en god dag.
De får Daniel Hansen i forløb fra mandag den 2.5.16 og 13 uger frem.
I EL-afd. har de meget at lave. Er b.la. begyndt på tøjklemmer og bleer og de har i den forbindelse
fået hjælp fra Maskinafd.
I Væksthuset har de fået nye bure til fuglene, de er begyndt lidt i haven, de har fået nye geder og
de planter nyt i det nye væksthus så der bliver super flot til indvielsen.
Ruben overtager Lis’ søndagshold.
I Maskin-afd. har de fået meget arbejde og det er fedt. De har b.la. været på Stadion og de giver
tilbud på nye opgaver.
Pakke/Montage har travlt og de glædes hver dag over det nymalede gulv og luft, hvilket har givet
meget mere lys.
Cafeen har travlt med mange gæster så de er glade for at AC og Emilie (fra Væksthuset) er begyndt
at arbejde i Cafeen. Ved Cafeens fødselsdag fik de et gavekort til et arrangement hvor Lis kommer
og underholder, hvilket de glæder sig meget til.
Ved fødselsdagsfesten som var godt besøgt blev der underhold med musik og der var fuldt hus.

Under punkt 3. kom der en forespørgsel fra Maskin-afd. om der i cykelskuret bag ved
Serviceafdelingen kunne opsættes ladestik til el-scooter? Der er pt. 4 scooter der har behov for
strøm.
Lys og jævn asfalt er stadig en mangelvare i gården ved Cafeen og både gæster og medarbejdere
synes det er træls at træde ned i vandfyldte huller når man går til og fra Cafeen. Punktet har været
oppe før, men der er ikke sket noget?
I ledningsafdelingen og i Serviceafdelingen spørger de om der kan sættes beholdere med sprit op
så man efter håndvask kan spritte sine hænder af? Niels-Jørgen opfordre til at Randi tages med på
råd da hun ved noget om dette?
Under punkt 4. blev det blot konstateret at der er enighed om at medarbejderne hos Trepas er
gode til at hjælpe hinanden på tværs af afdelingerne.

Under punkt 5. Snakkede vi om sommerfesten den 17.6.16.
Det blev vedtaget at Medarbejderrådets indstilling er at temaet i år skal være Cowboys og
Cowgirls.
De vil gerne have rundstykker, basser, kaffe og the til morgenmad. Til middag vil de gerne have
helstegt pattegris og desserten ønsker de bliver is eller citronfromage.
Hvis der skal være musik skal det være Trepas band.

Forslag til aktiviteter der relaterer til årets tema:
Støvlekast.
Skyde en ned i vandet gerne den nye chef (Sven)
Kaste vandballoner efter den nye chef (Flemming)

Evt. Intet.

Referant: Frank.

