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Værkerne
Referat af bestyrelsesmøde på værkerne
onsdag 2/6-2021 kl. 18.00
Til stede: Svend, Vibeke, Bente, Knud, Ole
Afbud:
Tina
Dagsorden:
1)

Meddelelser
Udvendig vedligeholdelse
Knud anskaffer en ukrudsbrænder til vedligehold af den store p-plads
Vinduerne pudses oftere, der er meget støv pga kørsel på stiend ned til roklubben

2)

Økonomi
Svends regnskab. Der mangler kontingent fra ca. 30 klubber. Det kommer drypvist
Det kommunale regnskab for maj er ikke kommet endnu, men der forventes fin luft i det

3)

Skolevej
Ole har talt med Bo Christensen, som oplyste at der kunne stilles positive forventninger
fra foreningerne (med gentagne tryk på foreningerne) og sagde at Værkerne ikke skulle
regne med at være driftsorganisation i år.
Værkerne gik ind i sagen på opfordring fra Frederiksberg Lokalråd og er glade for, at det
primære formål - et kulturhus på Frederiksberg - tilsyneladende lykkes.
Ole tolker Bo’s udmelding som om kommunen måske ikke ønsker, at det skal drives som
en underefdeling af Værkerne. Hertil har Tina efterfølgende oplyst, at Frederiksberg
Lokalråd ikke på noget tidspunkt har været i direkte kontakt med kommunen om projektet,
som hele tiden har været et samarbejde med Værkerne, som man ønsker det skal være
fremover. Tina meddeler desuden at hun har fået oplyst at opdelingen af skolen kommer på
kommunalbestyrelsens møde i august
Som konsekvens af udmeldingen om at vi ikke bliver driftsorganisation i år blev Knud bedt
om at indhente tilbud på en meget stor skærm til 117 og 2 mindre til 111 og 122 eller 202.
For at styrke opstarten efter coronakrisen vil Værkerne åbne lokalerne for nye tiltag se vedhæftede pressemeddelelse

4)

Evt. - næste møder:
Forsinket julefrokost for bestyrelsen 24/6 kl. 18.30 - holdes hos Knud. Tilmelding ønskes.
Peter og Jussi inviteres med
Bestyrelsesmøde 18/8 kl. 18.00

Som referent

Ole
Bilag: Pressemeddelelse
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Værkerne
Pressemeddelelse
Værkerne åbnes for anderledes aktiviteter
Værkerne vil gerne bidrage til at få gang i nye aktiviteter ovenpå coronanedlukningen. Som et
forsøg vil vi invitere nye grupperinger til at afholde aktiviteter i vore lokaler, og i forbindelse
hermed betale de omkostninger, der vil være i den forbindelse.
Vi vil ikke begrænse udfoldelsemulighederne for nogen, forudsat at det er ting, der er egnede til
at foregå i vore lokaler, men som eksempler har vi f.eks. tænkt på
Kaffe og fællessang. Vi leverer kaffen og sørger for at der er sangbøger. Vi har et klaver,
men dem der vil må selv komme med pianisten. En variation af det tema blev i sin tid
afholdt i Medborgerhuset, hvor man havde bedt en kendt person om at vælge 10 sange og
tale om, hvorfor de sange betød noget for ham/hende
Keramikkunst for børn eller voksne. Vi køber leret og stiller vores keramikovn til
disposition. Vi skal nok hjælpe med at starte ovnen, men kunstnerisk eller
håndværksmæssig vejledning må man selv komme med
Vores lokaler kan bruges til lettere børnegymnastik, og vi har nogen få redskaber, og kan
nok overtales til at købe nogen flere, hvis der er helt specielle ønsker
og vi kunne nok også anskaffe nogen brætspil og børnebøger, hvis det er sagen
Aktiviteterne skal nødvendigvis kunne foregå på de præmisser, der er i vore vedtægter, dvs der
kan ikke finde kommercielle eller private aktiviteter sted. Man skal slutte sig sammen i en
gruppe, der skal være åben for alle. Og aktiviteterne skal foregå på de vilkår, der gælder for brug
af Værkerne: Man står selv for arrangementet, herunder at coronareglerne overholdes, og man
skal selv rydde op efter sig, stille tingene på plads og vaske op.
Vi kan kun sponsere ting, der foregår på Værkerne i åbningstiden, defineret som kl. 10 - 22, og
der skal være en voksen som ansvarlig leder.
Der kan sikkert siges meget mere. Send et par ord til kontakt@vaerkerne.dk. Du kan skrive, hvad
du gerne vil sætte i værk, eller vedlægge et telefonnummer, så ringer vi dig op.
Og så vil vi lige gøre opmærksom på, at vores petanquebane ligger udendørs og kan benyttes
døgnet rundt uden videre. Petanquekugler kan lånes på kontoret, der som regel er bemandet i
almindelig arbejdstid

