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Værkerne
Til medlemmerne af ”Værkerne”. 25/1-2018

Referat fra intromødet vedr. nyt bookinsystem 18/1 2018.

Tilstede: 28 medlemsforeninger, bestyrelsen, Knud Wenzel og Jan Klattrup.
Formanden bød velkommen og fortalte, at Jan Klattrup (JK) ville orientere om det nye system og
gjorde endv. opmærksom på, at man bare skulle spørge, hvis der var noget uklart.
JK kunne indledningsvis fortælle, at det nye system ikke havde voldt problemer i Dianalund,
hvorefter JK gennemgik det nye system for ”Værkerne”.
Ved starten skal man bruge password 4180, som man så senere ændre til sit eget password, skulle
man have glemt sit password, så meddeles dette til ”Værkerne og man starter med et nyt ord. Når
reservationen er indgået, vil den blive godkendt af Knud.
JK har iøvrigt udarbejdet en en vejledning der er udsendt separat.
Knud vil være behjælpelig, hvis du får problemer.
Systemet er kun for medlemmer, øvrige må indsende ønsker via mail til
lokalebooking@værkerne.dk
Proceduren for næste års reservationer starter d. 4. marts og løber i 14 dage for dem, der skal
opdatere sidste års bookinger (præcis som tidligere år), dvs. booking af aktiviteter, der finder sted
på faste ugedage og til faste tider, som f.eks. mandagsbridge, line dance, Lions, vinsmagning,
eller italiensk for begyndere. Derudover vil det være muligt at booke regattaen, frimærkebyttedag
og lignende store begivenheder.
Alle andre bookinger (møder, generalforsamlinger, foredrag) kan bookes efter 26. marts,
Årsagen er, at vi jfr. vedtægterne er forpligtet til at sikre størst mulig kontinuitet, derfor vil vi
gerne have faste arrangementer på plads først.
Alle får en meddelelse vedr. tilmeldingens start. Når reservationerne er meldt ind, så meddel
bestyrelsen evt. ændringer og lav ikke aftaler indbyrdes.
Vær rar at overholde dette. Det er ingen fordele ved at komme først, men det kan give bestyrel-
sen en masse besvær.
Oversigtsskærmen i forhallen har pr. dato ændret ”ansigt” efter det nye system.
Sluttelig skal nævnes, at alle gav en stor hånd med tak til Peter for hans store arbejdsindsats.
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