Trepas den 04.10.2016.

Referat af Medarbejderrådsmødet den 14.09.2016.

Tilstede: Bodil og Elin fra P/M, Ib Larsen fra Maskinafdelingen. Hanne fra Hald Ege Miniregnskov,
Sine og Marianne fra Ledningsafdelingen, Louise fra Kløvercafeen og Frank fra personalegruppen.

Sidste mødes referat læst op og godkendt.

Info fra afdelingerne:
Louise fortæller, at Laila Kristensen starter op i Cafeen, og at Janni fra Hald Ege Miniregnskov
kommer i praktik og afløser for Flemming, der er blevet kørt ned på sin scooter og har brækket
benet. Louise fortæller at det er travlt fordi de mangler kollegaer i Cafeen.
Elin og Bodil fortæller, at der er mange opgaver i P/M, at de er glade for Pia Mehlsen og de øvrige
medarbejdere der er kommet fra den tidligere Serviceafdeling.
Hanne fortæller at Hald Ege Miniregnskov har fået en virksomhedspraktikant der hedder Rune. At
de planter blomster i blomstervogne for Nørremarken. At de har fået to levende slanger, 3 kaniner
og at Ruben er på praktikvejlederkursus.
Sine og Marianne fortæller at de er glade for Ninna og de øvrige medarbejdere, der er kommet fra
den tidligere Serviceafdeling. Sine der er ny i afdelingen fortæller, at der bliver snakket et lidt
andet sprog (uartigt) i afdelingen end i Serviceafdelingen, og at hun vil tage det op på
afdelingsmøde. Ellers synes hun det er ok at være ny i afdelingen og hun kan godt lide opgaverne.
Arbejdspladsens funktion:
I Ledningsafdelingen vil de gerne have sat højtalere op i de nye lokaler. Kan det lade sig gøre?
Der er bred enighed om, at det kunne være godt at få sat håndspritautomater op strategiske
steder hos Trepas. Punktet har vist været oppe før, hvor Niels-Jørgen foreslog, at Randi blev taget
med på råd, da hun har forstand på det (ifølge Niels-Jørgen)?

Lys og asfalt i gården ved Cafeen er stadig en mangelvare og der bliver igen spurgt ind til om det
kan laves?
Samarbejde afdelingerne imellem:
Alle giver stadig udtryk for at der er godt samarbejde afdelingerne imellem og at det er med til at
variere arbejdsopgaverne.
Planlægning af fester og lign.:
Evaluering af sommerfesten. Positive tilbagemeldinger. Kim fra Hald Ege Miniregnskov har sagt
”skide skægt at være klædt ud” Janni ”sjovt at være med, og hyggeligt at møde de andre. Jens
Peter ”Skide sjovt at være med. Flot med udklædning og pynt i hallen. Jacob Mølgaard ”Go’ mad”
Jacob Wieland ”rigtig sjove og gode aktiviteter” Heidi og Rasmus ”det var fint nok”
Næste fest er julefesten og der er i Medarbejderrådet stemning for at John Koldby inviteres med
så han kan læse en julehistorie.
Næste møde er programsat til 02.11.16.
Evt.

Referent: Frank Juhl.

